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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO 

1.1. Lý do chọn đề tài 

Lịch sử phát triển của loài người đã chứng minh rằng con người tồn tại không 

thể không có xây dựng cơ bản. Nhu cầu về xây dựng cơ bản là nhu cầu thường 

xuyên và ngày càng tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của toàn đất 

nước. Hiện nay ngành XDCB cũng là một ngành phát triển nhanh và mạnh, góp 

phần quan trọng vào sự phát triển mới của đất nước, đảm bảo tốc độ tăng trưởng 

của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của toàn xã hội. Tuy nhiên bên cạnh 

những thành tích đã đạt được, ngành XDCB còn đứng trước không ít những khó 

khăn đó là không thể kiểm soát được một cách chặt chẽ chi phí dẫn đến giá thành 

sản phẩm xây dựng bị đẩy lên cao. Hơn nữa khi nước ta tham gia vào tiến trình 

hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới các doanh nghiệp nói chung 

và doanh nghiệp xây lắp nói riêng phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các doanh 

nghiệp nước ngoài. Vì vậy, muốn tồn tại và phát triển thì việc sử dụng những chi 

phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải hợp lý 

để tránh thất thoát, lãng phí, tiết kiệm tới mức thấp nhất nhằm hạ giá thành sản 

phẩm. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh, nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi 

nhuận đem lại. Việc xác định chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính 

xác của giá thành sản phẩm, là tiền đề để xác định chính xác kết quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của các 

thông tin báo cáo kế toán. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời điểm các doanh 

nghiệp đã lên sàn chứng khoán phải công khai tình hình tài chính của doanh 

nghiệp, ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư và cuối cùng là ảnh hưởng 

đến các quyết định quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy việc xác định chi 

phí sản xuất, doanh thu và kết quả kinh doanh đúng đắn sẽ giúp cho nhà lãnh đạo 

doanh nghiệp đánh giá chính xác hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 
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từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp 

mình. Để làm được điều này yêu cầu kế toán phải không ngừng hoàn thiện, đặc 

biệt là kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh. 

Hơn nữa, do những chuyển biến của nền kinh tế và sự đổi mới liên tục cơ chế 

quản lý, các quan niệm và cách hạch toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh 

cũng ngày càng phải đổi mới và hoàn thiện. Để góp phần thực hiện yêu cầu hoàn 

thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

xây lắp nói chung và tại công ty cổ phần VIMECO nói riêng em xin nghiên cứu đề 

tài: "Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ 

phần VIMECO". 

1.2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan 

Đề tài nghiên cứu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đã 

được rất nhiều tác giả nghiên cứu. Có thể nói đây là vấn đề quan trọng trong bất kỳ 

doanh nghiệp nào và tính thời sự của nó luôn là một vấn đề mà nhiều học giả đã và 

đang theo đuổi. Các nghiên cứu trước đã chỉ ra những thành công, những ưu điểm 

cả về mặt lý luận và thực tiễn tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định: 

- Tác giả Vũ Thị Thanh Huyền, luận văn thạc sỹ (Đại học Kinh tế quốc dân) 

với đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các công 

ty Cổ phần xây lắp đã niêm yết thuộc Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây 

dựng Việt Nam – Vinaconex” năm 2012. Luận văn đã trình bày khái quát kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trên phương diện lý thuyết đồng 

thờiđề cập đến thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các 

công ty cổ phần xây lắp thuộc Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt 

Nam. Luận văn này có nhược điểm là chưa phân tích được sự hợp lý và bất hợp lý 

trong khấu tổ chức công tác kế toán cũng như chưa chú trọng đến hoàn thiện bộ 

máy kế toán. Hơn nữa tác giả chỉ đưa ra các giải pháp hoàn thiện doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán tài chính mà không phân tích 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán quản trị để đưa ra các 

giải pháp hoàn thiện.  
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- Tác giả Nguyễn Thị Diệp, luận văn thạc sỹ “ Hoàn thiện kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông, truyền hình 

Hà Nội” năm 2012 đã khái quát được những nội dung về mặt lý luận liên quan đến 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, đồng thời luận văn cũng đưa ra được 

những bất cập trong quá trình hạch toán doanh thu, chi phí và chỉ ra những giải 

pháp nhằm hoàn thiện. Tuy nhiên, luận văn chưa đưa ra được những giải pháp chi 

tiết cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán chi tiết theo từng người bán, 

người mua. 

- Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Mai, luận văn thạc sỹ “Kế toán doanh thu và chi 

phí tại các công ty tư vấn và thiết kế xây dựng ở tỉnh Bình Định” năm 2013 đã hệ 

thống được những nội dung về mặt lý luận liên quan đến doanh thu, chi phí đồng 

thời luận văn cũng chỉ nghiên cứu, đánh giá công tác kế toán doanh thu, chi phí trên 

góc độ kế toán tài chính mà chưa đánh giá được công tác kế toán chi tiết kế toán 

doanh thu, chi phí phục vụ cho nhu cầu quản trị. Ngoài ra luận văn cũng chưa chỉ ra 

sự khác biệt giữa kế toán Việt Nam và kế toán thế giới về công tác kế toán doanh 

thu, chi phí. 

- Tác giả Hoàng Thu Trang, luận văn thạc sỹ (Học viện Tài chính), 2015 với 

đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần kỹ thuật công trình Việt Nam”. Luận văn đã hệ thống hóa 

được những vấn đề mang tính lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh đồng thời có những giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh. Tuy nhiên luận văn chưa chỉ ra được việc hạch toán 

chi phí cụ thể, các giải pháp hoàn thiện của tác giả chỉ mang tính chunh chung chưa 

sát với thực tế tại đơn vị do đó tính khả thi của các giải pháp chưa cao. 

- Tác giả Đặng Thanh Huy, luận văn thạc sỹ (Học viện tài chính), 2015 với đề 

tài “Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty cổ phần xây lắp điện 4” đã hệ thống hóa được những nội dung về mặt lý luận về 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đồng thời luận văn cũng chỉ 

nghiên cứu đánh giá doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trên góc độ kế toán 
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tài chính mà chưa đánh giá được kế toán chi tiết doanh thu chi phí phục vụ cho nhu 

cầu quản trị. 

Có thể thấy, các công trình nghiên cứu đã công bố, đã có nhiều nghiên cứu về 

công tác kế toán CP, kế toán DT, kế toán KQKD của DN dưới góc độ kế toán tài 

chính hay kế toán quản trị nhưng chủ yếu dưới góc độ kế toán tài chính. 

Thông qua những luận văn trên đã phần nào cho chúng ta thấy được những tồn 

tại, khó khăn liên quan đến kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh đồng 

thời các tác giả cũng đưa ra được những ý kiến giải pháp đối với những vấn đề đó. 

Tuy nhiên cho đền nay chưa có đề tài nào đề cập đến việc nghiên cứu, phân tích, 

đánh giá và hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần VIMECO. Vì vậy tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài "Kế toán chi 

phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần VIMECO". 

Nghiên cứu thực tế phần hành kế toán liên quan đến nội dung trên ở Công ty 

cổ phần VIMECO, ngoài việc phản ánh công tác kế toán tài chính, tác giả sẽ chú 

trọng đề cập đến công tác kế toán quản trị và mạnh dạn đề xuất một vài giải pháp 

nhằm nâng cao vai trò của kế toán quản trị trong phần hành kế toán chi phí, doanh 

thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị. 

1.3. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

Luận văn nhằm khái quát hóa một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về kế 

toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Qua nghiên cứu, phân tích thực 

tế hạch toán tại công ty Cổ phần VIMECO nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện hạch 

toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh 

nghiệp xây lắp nói chung và Công ty Cổ phần VIMECO nói riêng. 

1.4. Câu hỏi nghiên cứu 

Xuất phát từ thực tiễn, từ những vấn đề lý luận về chất lượng thông tin của kế 

toán được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đảm bảo sự an toàn và 

khả năng mang lại thắng lợi cho các quyết định kinh doanh của các DNSX xây lắp 

trong điều kiện hội nhập kinh tế với nhiều thách thức. Tác giả đã đưa ra câu hỏi 
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nghiên cứu làm thế nào để tăng cường chất lượng thông tin kế toán (kế toán CP, DT 

và xác định KQKD) trong công ty cổ phần VIMECO. Cụ thể là công tác quản lý và 

hạch toán doanh thu, chi phí như thế nào để nhằm đạt được hiệu quả hoạt động kinh 

doanh là cao nhất. 

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu công tác kế toán chi phí, doanh 

thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần VIMECO. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu kế toán chi phí, doanh thu và kết quả 

hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần VIMECO. 

+ Phạm vi thời gian: Số liệu sử dụng trong đề tài thu thập trong phạm vi năm 

2014 và năm 2015. 

Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 2/2016 đến tháng 7/2016. 

1.6. Nội dung nghiên cứa của đề tài 

Đề tài nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh 

của Công ty cổ phần VIMECO, đánh giá những ưu điểm và chỉ ra nhũng hạn chế để 

từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện. 

1.7. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập thông tin 

Đối với dữ liệu sơ cấp: 

Để thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu luận văn, tác giả đã trao đổi, 

phỏng vấn trực tiếp với kế toán của công ty cổ phần VIMECO về các vấn đề xoay 

quanh nội dung nghiên cứu của đề tài đặc biệt là kế toán chi phí, doanh thu và xác 

định kết quả kinh doanh. 

+ Đối tượng phỏng vấn là kế toán trưởng và nhân viên kế toán trong công ty. 

+ Thời gian, địa điểm phỏng vấn được ấn định trước. Việc phỏng vấn được 

tiến hành theo phương thức gặp mặt và phỏng vấn trực tiếp thông qua phiếu điều tra 

tại phòng kế toán công ty và các đội sản xuất. 
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+ Nội dung phỏng vấn là các vấn đề cơ bản như bộ máy kế toán của doanh 

nghiệp, đội ngũ nhân viên kế toán, thực tế công tác kế toán chi phí doanh thu và xác 

định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các câu hỏi được đặt ra bao hàm các nội 

dung về kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, 

những thuận lợi và khó khăn mà bộ máy kế toán của công ty gặp phải trong quá 

trình hạch toán kế toán … làm cơ sở tìm ra các biện pháp khắc phục khó khăn đó. 

Đối với dữ liệu thứ cấp: 

Tác giả thu thập thông tin thông qua các thông tin có sẵn:Niên giám thống kê, 

trang GOOGLE, các BCTC, báo cáo tổng kết trên trang web của Công ty cổ phần 

VIMECO. Ngoài ra tác giả còn thực hiện khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác 

nhau bao gồm: Tổng cục Thống kê điều tra và phát hành, một số trang Web của các 

tổ chức hành nghề kế toán - kiểm toán ở Việt Nam.  

Luận văn cũng tham khảo kết quả điều tra, phân tích về công tác CP, DT, 

KQKD ở một số luận văn thạc sỹ ở các doanh nghiệp xây lắp để tổng kết kinh 

nghiệm và rút ra bài học cho việc vận dụng vào công tác kế toán CP, DT, KQKD 

trong công ty cổ phần VIMECO. 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu 

Số liệu thu được từ điều tra, quan sát, phỏng vấn, ghi chép... được tác giả tổng 

hợp lại xử lý thông tin. Trên cơ sở đó tác giả thực hiện đánh giá, phân tích thực 

trạng công tác kế toán CP, DT, KQKD tại công ty, mặt mạnh, mặt yếu, các nguyên 

nhân chủ quan, khách quan ...để từ đó tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác kế toán CP, DT, KQKD của Công ty cổ phần VIMECO. 

Luận văn cũng vận dụng các phương pháp cụ thể trong quá trình nghiên cứu 

như: phương pháp quy nạp, diễn giải, so sánh để phân tích các vấn đề lý luận và 

thực tiễn. Trên cơ sở đó đánh gíá và ra kết luận từ đó đưa ra các giải pháp hoàn 

thiện phù hợp và khả thi. 

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

- Ý nghĩa khoa học: Luận văn khái quát, hệ thống hóa và làm sáng tỏ những 

vấn đề chung nhất về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh 
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trong các doanh nghiệp xây lắp. 

- Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn đã đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần VIMECO. 

1.9. Kết cấu của luận văn 

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm 04 chương: 

Chương 1: Tổng quan về đề tài kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt 
động kinh doanh tại Công ty cổ phần VIMECO. 

Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh 

hoạt động doanh trong các doanh nghiệp xây lắp. 

Chương 3: Thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty cổ phần VIMECO. 

Chương 4: Kết luận và kiến nghị. 
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CHƯƠNG 2 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT 

QUẢ  KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 

2.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh 

trong các doanh nghiệp xây lắp 

2.1.1.  Đặc điểm về hoạt động kinh doanh xây lắp 

Doanh nghiệp xây lắp là các tổ chức kinh tế có đủ tư cách pháp nhân và điều 

kiện để thực hiện những công việc có liên quan đến quá trình thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị cho các công trình, hạng mục công trình như: Công ty xây dựng, 

công ty lắp máy, tổng công ty xây dựng … Các đơn vị này tuy khác nhau về quy mô 

sản xuất, hình thức quản lý, nhưng đều là những tổ chức hạch toán kinh tế có đầy đủ 

chức năng nhận thầu xây lắp các công trình xây dựng. Hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp xây lắp có những đặc điểm cơ bản sau: 

- Được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng đã kỹ với đơn vị chủ đầu tư sau khi 

trúng thầu hoặc được chỉ định thầu. Trong hợp đồng, hai bên đã thống nhất với nhau 

về giá trị thanh toán của công trình cùng với các điều kiện khác. Do vậy, tính chất 

hàng hoá của sản phẩm xây lắp không được thể hiện rõ, nghiệp vụ bàn giao công 

trình, hạng mục công trình hoặc khối lượng xây lắp hoàn thành đạt điểm dừng kỹ 

thuật cho bên giao thầu chính là quá trình tiêu thụ sản phẩm xây lắp. 

- Trong ngành xây lắp, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm đã được xác định 

cụ thể trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt. Do vậy, doanh nghiệp xây lắp phải 

chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về kỹ thuật, chất lượng công trình.  

- Sản phẩm xây lắp là những công trình, vật kiến trúc … có quy mô lớn, kết 

cấu phức tạp và mang tính chất đơn chiếc, thời gian xây dựng dài. 

- Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện cần thiết cho sản 

phẩm như các loại xe máy, thiết bị, nhân công … phải di chuyển theo địa điểm đặt 

công trình. Mặt khác, việc xây dựng còn chịu tác động của địa chất công trình và 

điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phương … Cho nên, công tác quản lý và sử dụng 
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tài sản, vật tư cho công trình rất phức tạp, đòi hỏi phải có mức giá cho từng loại 

công tác xây lắp cho từng vùng lãnh thổ. 

- Thời gian thi công của sản phẩm xây lắp là tương đối dài và giá trị của sản 

phẩm xây lắp là rất lớn. 

- Trong các doanh nghiệp xây lắp, cơ chế khoán đang được áp dụng rộng rãi 

với các hình thức giao khoán khác nhau như: khoán gọn công trình (khoán toàn bộ 

chi phí); khoán theo từng khoản mục chi phí. Cho nên, phải hình thành bên giao 

khoán, bên nhận giao khoán và giá khoán. 

Hoạt động kinh doanh xây lắp là ngành có nhiều đặc điểm riêng biệt. Chính sự 

riêng biệt đó đã chi phối rất lớn đến công tác tổ chức quản lý, công tác tổ chức sản 

xuất, công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả 

kinh doanh nói riêng của hoạt động xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp. 

2.1.2. Thông tin chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh trong các 

doanh nghiệp xây lắp 

Trong môi trường cạnh tranh của nền kinh tế thị trường để có thể tồn tại các 

doanh nghiệp phải nhận thức và đánh giá đúng về vai trò của hệ thống thông tin. Hệ 

thống thông tin sử dụng giúp các chủ thể ra quyết định quản lý được thu từ nhiều 

nguồn khác nhau, nhưng thông tin kế toán thường chiếm một vị trí quan trọng đặc 

biệt là thông tin doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 

Như vậy, hệ thống thông tin chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh sẽ cung 

cấp thông tin cho các chủ thể trong doanh nghiệp biết tình hình doanh thu đạt được 

trong kỳ, chi phí bỏ ra và kết quả kinh doanh trong kỳ là bao nhiêu. Do đó, thông tin 

chi phí doanh thu và kết quả kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết 

cho các chủ thể quản lý cũng như các đối tác có lợi ích liên quan bên ngoài. 

Hệ thống thông tin kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh là hệ 

thống thông tin bao gồm hai phân hệ đó là: Hệ thống thông tin doanh thu, chi phí và 

kết quả kinh doanh thuộc phân hệ hệ thống thông tin kế toán tài chính và hệ thống 

thông tin doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh thuộc phân hệ hệ thống thông tin 

kế toán quản trị. 
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Hệ thống thông tin kế toán chi phí doanh thu và kết quả kinh doanh do bị chi 

phối bởi nhu cầu của người sử dụng, mục đích sử dụng… nên nó tồn tại dưới nhiều 

dạng khác nhau. Ví dụ thông tin chi phí, doanh thu, kết quả cung cấp cho việc lập 

kế hoạch (đối với các nhà quản trị doanh nghiệp) nó tồn tại dưới các dự toán ngân 

sách thu, chi phí, kết quả. Thông tin cung cấp cho việc đánh giá tình hình thực hiện 

kế hoạch (đối với các nhà quản trị) nó lại thể hiện dưới các hình thức các báo cáo 

thực hiện,… Nhưng dưới góc độ nào thì thông tin chi phí, doanh thu và kết quả kinh 

doanh trong các doanh nghiệp cũng có những đặc điểm sau: 

- Thông tin kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh là những thông 

tin thu được qua kết quả của một quá trình có tính hai mặt: thông tin và kiểm tra. Do 

đó thông tin chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh cũng mang tính hai mặt là 

thông tin và kiểm tra. Mặt thông tin, sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người sử 

dụng nhằm thực hiện kế hoạch của mình, mặt kiểm tra giúp cho người sử dụng 

thông tin đánh giá thực hiện hoạt động kinh tế. 

- Thông tin chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh có ý nghĩa rất lớn đối với 

việc đo lường, kiểm soát các hoạt động và quan hệ tài chính doanh nghiệp. 

Như vậy, thông tin chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh giữ một vị trí 

quan trọng trong hệ thống thông tin kế toán nói riêng và hệ thống thông tin quản lý 

nói chung, nó giúp cho các chủ thể bao quát được tình hình hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp để ra quyết định. Cụ thể hơn là: 

+ Thông tin chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh giúp cho các nhà quản lý 

trong doanh nghiệp làm căn cứ để nhận biết tình hình và kết quả hoạt động của 

doanh nghiệp mà ra các kế hoạch và quyết định xem có nên tiếp tục đầu tư vào 

hướng kinh doanh đó không hay thay đổi hướng kinh doanh khác. 

+ Thông tin chi phí, doanh thu và kết quả giúp cho các nhà đầu tư tính toán, 

biết được khả năng sinh lời của vốn đầu tư để từ đó quyết định là có đầu tư vào 

doanh nghiệp đó không. 

+ Thông tin chi phí, doanh thu và kết qủa giúp cho Nhà nước nắm được tình 

hình về chi phí, lợi nhuận của các đơn vị và từ đó hoạch định chính sách, soạn thảo 
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luật lệ về thuế vụ, đầu tư. 

2.1.3. Vai trò của kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh 

trong các doanh nghiệp xây lắp 

Trong nền kinh tế thị trường thì thông tin càng nhanh chóng, kịp thời và chính 

xác bao nhiêu càng giúp cho đối tượng sử dụng thông tin được hiệu quả bấy nhiêu. 

Để thông tin chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh là công cụ tốt trong điều hành 

và quản lý quá trình kinh doanh của doanh nghiệp và phục vụ cho các nhu cầu khác 

của các đối tượng ngoài doanh nghiệp thì việc hạch toán chi phí, doanh thu và kết 

quả kinh doanh phải được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, chính xác theo chế độ kế 

toán hiện hành. Như vậy, kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh giữ một 

vai trò quan trọng trong công tác kế toán của các doanh nghiệp. Cụ thể biểu hiện 

như sau: 

- Về phía các doanh nghiệp, kế toán chi phí, doanh thu, kết quả đảm bảo cho 

việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời phục vụ cho quản lý kinh doanh của 

doanh nghiệp. Chỉ trong điều kiện như vậy, thông tin doanh thu, chi phí, kết quả 

mới phát huy được vai trò quan  trọng của mình. 

- Về phía các đối tượng ngoài doanh nghiệp như các nhà đầu tư, người tham 

gia góp vốn liên doanh,… việc kế toán chi phí, doanh thu, kết quả tốt là góp phần 

tạo nên uy tín cho doanh nghiệp. Từ đó họ yên tâm đầu tư đó là công cụ hữu ích cho 

các nhà đầu tư nhưng cũng là công cụ giúp cho các doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư 

từ bên ngoài. 

- Về phía Nhà nước, kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh tốt giúp 

cho Nhà nước thực hiện việc quản lý vĩ mô nền kinh tế. Từ những thông tin này 

giúp cho Nhà nước đề ra các chính sách, chế độ quản lý phù hợp với thực tế, khắc 

phục tình trạng kinh doanh trái pháp luật. 

Như vậy, kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh giữ một vị trí quan 

trọng trong hạch toán kế toán doanh nghiệp, có hạch toán tốt chi phí, doanh thu, kết 

quả mới giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán doanh nghiệp có được 

căn cứ làm cơ sở để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ 
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đó có những kế hoạch, quyết định sáng suốt và đúng đắn hơn trong quản lý kinh tế 

cũng như đầu tư hay quản lý vĩ mô từ phía Nhà nước, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế 

thị trường và hội nhập kinh tế thế giới như hiện nay. 

2.2. Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh 

nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính 

2.2.1. Kế toán chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp 

2.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh và nguyên tắc ghi nhận chi phí 

a. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh 

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải sử dụng các nguồn tài lực (lao 

động, vật tư, tiền vốn,...) để thực hiện việc sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện các 

công việc lao vụ, thu mua dự trữ hàng hoá, luân chuyển, lưu thông sản phẩm, hàng 

hoá, thực hiện các hoạt động đầu tư,... kể cả chi cho công tác quản lý chung toàn 

doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản hao phí về 

lao động sống và lao động vật hoá cho quá trình hoạt động của mình. Có thể nói: 

Chi phí hoạt động của doanh nghiệp (còn gọi là chi phí kinh doanh của doanh 

nghiệp hay chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp) là toàn bộ hao phí về lao 

động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra trong một thời kỳ nhất 

định được biểu hiện bằng tiền. Ngoài ra còn bao gồm một số khoản chi phí cần thiết 

khác phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. 

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 01 (VAS 01) thì chi phí là tổng các 

khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, 

các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ 

sở hữu không bao gồm các khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. 

Do đó, chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh được ghi nhận là 

chi phí khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm giảm tài sản này của đơn vị không làm 

tăng tài sản khác hoặc không làm giảm khoản nợ khác của đơn vị hoặc nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh làm tăng khoản nợ này nhưng không làm giảm khoản nợ khác 

hoặc không làm tăng tài sản khác của đơn vị. 
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Như vậy, khái niệm chi phí gắn liền với việc sử dụng thước đo tiền tệ để đo 

lường các khoản hao phí đã tiêu hao trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp, chi phí luôn gắn với mục đích nhất định, đó là mục đích sản xuất 

kinh doanh kiếm lời của doanh nghiệp, chi phí luôn gắn với thời kỳ sản xuất kinh 

doanh nhất định. Chi phí thực tế chi ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực 

chất chi phí là sự giảm đi của tài sản hay là sự tăng lên của nợ phải trả trong một kỳ 

mà không làm tăng tài sản khác hoặc không làm giảm khoản nợ phải trả khác của 

doanh nghiệp, là sự hao phí lao động, vật tư tiền vốn cho một mục đích nhất định. 

b. Nguyên tắc ghi nhận chi phí 

Theo chuẩn mực Kế toánViệt Nam số 01 - chuẩn mực chung: 

Thứ nhất, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác được ghi nhận trong báo 

cáo kết quả kinh doanh khi mà các chi phí này làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong 

tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ phải trả và các chi phí 

này phải được xác định một cách đáng tin cậy. 

Thứ hai, các chi phí được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh 

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

Thứ ba, khi lợi ích kinh tế dự kiến thu được trong nhiều kỳ kế toán có liên 

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

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

phân bổ theo hệ thống và theo tỷ lệ. 

Thứ tư, một khoản chi phí được ghi nhận ngay vào Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh trong kỳ khi nó không đem lại lợi ích kinh tế cho các kỳ sau. 

2.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, tiêu thụ trong 

kỳ, bất động sản đầu tư. 

Theo chế độ kế toán hiện hành, giá vốn hàng bán bao gồm: 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ; 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường 

và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 
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trong kỳ; 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ đi phần bồi thường 

do trách nhiệm cá nhân gây ra; 

- Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính 

vào nguyên giá TSCĐ hữu hình xây dựng, tự chế hoàn thành; 

- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho; 

- Khấu hao bất động sản đầu tư trích trong kỳ; 

- Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo  bất động sản đầu tư không đủ điều kiện 

tính vào nguyên giá bất động sản đầu tư; 

- Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư; 

- Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư bán, thanh lý; 

- Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý bất động sản đầu tư. 

Để hạch toán giá vốn hàng bán kế toán sử dụng tài khoản 632 – “Giá vốn hàng 

bán” tập hợp và kế chuyển giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp. 

(Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán xem phụ lục 2.1) 

2.2.1.3. Kế toán chi phí bán hàng 

Khi thực hiện bán sản phẩm, hàng hoá ngoài việc xuất, giao sản phẩm, hàng 

hoá cho khách hàng, doanh nghiệp còn phải chi ra các khoản chi phí bán hàng. Chi 

phí bán hàng là toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng 

hoá và cung cấp dịch vụ. Theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, chi phí bán hàng 

bao gồm: Chi phí nhân viên bán hàng, Chi phí vật liệu bao bì; Chi phí dụng cụ đồ 

dùng; Chi phí khấu hao tài sản cố định; Chi phí bảo hành sản phẩm; Chi phí dịch vụ 

mua ngoài; Chi phí khác bằng tiền. 

Ngoài cách phân loại trên, để phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp có thể 

phân loại chi phí bán hàng theo mối quan hệ với khối lượng thực hiện có thể chia 

chi phí thành chi phí bất biến và chi phí khả biến hoặc theo mối quan hệ đối tượng 

tập hợp chi phí thì chi phí bán hàng chia thành chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. 

Cuối kỳ kế toán phân bổ và kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả 

kinh doanh. 
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Đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ trường hợp có dự trữ hàng hoá biến 

động giữa các kỳ thì phải phân bổ chi phí bán hàng sang hàng tồn kho cuối kỳ. 

Chi phí bán 

hàng cần phân 

bổ đầu kỳ 

+

chi phí bán hàng 

cần phân bổ phát 

sinh trong kỳ 

Chi phí bán 

hàng phân bổ 

cho hàng 

đã bán 

 

=
Tổng tiêu chuẩn phân bổ của hàng xuất 

trong kỳ và hàng tồn kho cuối kỳ 

 

x 

 

Tiêu chuẩn phân 

bổ của hàng đã 

xuất bán trong kỳ 

(2.1) 

Để phản ánh chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ và kết chuyển chi phí bán 

hàng để xác định kết quả kinh doanh, kế toán sử dụng TK 641 – “Chi phí bán hàng”. 

(Trình tự hạch toán tập hợp chi phí bán hàng xem phụ lục 2.2) 

2.2.1.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động 

quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung toàn DN. 

Theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, chi phí quản lý doanh nghiệp 

được chia ra các khoản chi phí sau: Chi phí nhân viên quản lý; Chi phí vật liệu quản 

lý; Chi phí đồ dùng văn phòng; Chi phí khấu hao tài sản cố định; Thuế, phí, lệ phí; 

Chi phí dự phòng; Chi phí dịch vụ mua ngoài; Chi phí khác bằng tiền. 

Cũng giống như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp có thể phân 

loại theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động có thể chia ra chi phí bất biến và chi 

phí khả biến, phân loại theo mối quan hệ với đối tượng tập hợp chi phí có thể chia 

thành chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là loại chi phí gián tiếp sản xuất kinh doanh cần 

được dự tính (lập dự toán) và quản lý chi tiêu tiết kiệm hợp lý. Chi phí quản lý 

doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp do vậy cuối kỳ cần 

được tính toán và phân bổ, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết 

quả kinh doanh. 

Để phản ánh tình hình tập hợp và phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán 

sử dụng TK 642- “Chi phí quản lý doanh nghiệp” để phản ánh tập hợp và kết chuyển 

các chi phí quản lý doanh nghiệp, quản lý hành chính và các chi phí khác có liên quan 
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đến hoạt động chung của doanh nghiệp.  

(Trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp xem phụ lục 2.3) 

2.2.1.5. Kế toán chi phí tài chính 

Chi phí hoạt động tài chính là những chi phí liên quan đến hoạt động về vốn, 

các hoạt động đầu tư tài chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh 

nghiệp. Theo chế độ kế toán hiện hành, chi phí tài chính bao gồm: 

+ Chi phí liên quan đến đầu tư chứng khoán 

+ Chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh kể cả khoản lỗ liên quan 

+ Chi phí liên quan đến hoạt động cho vay vốn 

+ Chi phí liên quan đến hoạt động mua bán ngoại tệ 

+ Chi phí liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng 

+Chi phí lãi vay vốn kinh doanh, khoản chiết khấu thanh toán khi bán sản 

phẩm hàng hoá 

+ Chênh lệch lỗ mua bán ngoại tệ, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái 

+ Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn 

+ Chi phí khác liên quan đến hoạt động tài chính. 

Để tập hợp và kết chuyển chi phí hoạt động tài chính xác định kết quả kinh 

doanh kế toán sử dụng TK 635 – “Chi phí tài chính”.  

(Trình tự kế toán chi phí tài chính xem Phụ lục 2.4) 

2.2.1.6. Kế toán chi phí khác 

Chi phí khác là các khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ 

riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. 

Chi phí khác của doanh nghiệp bao gồm: 

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

nhượng bán (nếu có); 

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

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

 - Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế; 
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 - Bị phạt thuế, truy thu nộp thuế; 

 - Các khoản chi phí khác. 

Để tập hợp và kết chuyển chi phí khác, xác định kết quả kinh doanh kế toán sử 

dụng TK 811 – “Chi phí khác”.  

(Trình tự hạch toán chi phí khác xem Phụ lục 2.5) 

2.2.2. Kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp xây lắp 

2.2.2.1. Doanh thu và những vấn đề liên quan đến doanh thu trong các doanh 

nghiệp xây lắp 

a. Bản chất doanh thu 

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác” thì 

doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, 

phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp 

phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

Doanh thu phát sinh từ giao dịch, sự kiện được xác định bởi thoả thuận giữa 

doanh nghiệp với bên mua và bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị 

hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu 

thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. 

Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được 

hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, 

không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. 

Các khoản vốn góp của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng 

không coi là doanh thu. Như vậy, doanh thu đóng vai trò quan trọng, là nguồn bù 

đắp các chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra đồng thời làm tăng vốn chủ sở hữu. Việc 

hạch toán đúng doanh thu sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp xác định đúng đắn kết 

quả kinh doanh, để từ đó có các quyết định kinh doanh hợp lý. Vấn đề đặt ra đối với 

các nhà quản lý là phải tổ chức kế toán chi tiết doanh thu như thế nào để cung cấp 

những thông tin nhằm xử lý và có những quyết định đúng đắn đến nhiều vấn đề 

sống còn của doanh nghiệp. 
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b. Phân loại doanh thu theo nội dung hoạt động 

* Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh  hàng hoá, dịch vụ 

Là toàn bộ tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng dịch vụ trên thị trường sau 

khi đã trừ các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 

được khách hàng chấp thuận thanh toán (không phân biệt đã thu hay chưa thu tiền), 

bao gồm: 

- Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền có được do bán sản phẩm do doanh 

nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và bán bất động sản đầu tư. Doanh thu bán 

hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn những điều đã quy định. 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được do thực hiện các thoả 

thuận trong một hoặc nhiều kỳ kế toán như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch,... 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch được xác định 

một cách đáng tin cậy. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi 

thoả mãn các điều kiện đã quy định. 

* Doanh thu hoạt động tài chính 

Là doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt 

động tài chính khác được coi là thực hiện trong kỳ, bao gồm: 

- Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, 

lãi đầu tư trái phiếu tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền 

hàng trước thời hạn quy định,... 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia 

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

- Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào 

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

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác 

- Lãi tỷ giá hối đoái 

- Chênh lệch do bán ngoại tệ 

- Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 
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Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia của 

doanh nghịêp được ghi nhận khi thoả mãn 2 điều kiện: 

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Đồng thời được xác định trên cơ sở: 

+ Tiền lãi được xác nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. 

+ Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng. 

+ Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận 

cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

c. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

- Kế toán các khoản doanh thu và thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch bán 

hàng (bán hàng do doanh nghiệp sản xuất...), doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu 

tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi tức được chia theo quy định tại chuẩn mực kế 

toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, theo đó thì doanh thu được ghi 

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

+ Doanh hóa nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền sở hữu sả phnẩm hoặc hàng cho người mua; 

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu 

hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

+ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng; 

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

 - Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải được ghi nhận 

đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và theo năm tài chính. 

- Trường hợp hàng hoá hoặc dịch vụ trao đổi lấy hàng hoá, dịch vụ tương tự 

về bản chất thì không được ghi nhận doanh thu. 

d. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 
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- Khi ghi nhận doanh thu, phải tuân thủ nguyên tắc dồn tích. Việc ghi sổ kế 

toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu phải được ghi nhận vào thời 

điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hay chi tiền hoặc tương 

đương tiền.  

- Ghi nhận doanh thu phải tuân theo nguyên tắc thận trọng nghĩa là không ghi 

nhận doanh thu quá cao. 

- Ghi nhận doanh thu phải tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp: khi ghi nhận 

doanh thu phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng liên quan đến việc tạo ra 

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

và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của 

kỳ đó. 

- Phải nắm vững nội dung và cách xác định các chỉ tiêu liên quan, ví dụ thuế 

GTGT, giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán… 

e. Thời điểm ghi nhận doanh thu 

Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về hàng 

hóa, dịch vụ từ người bán sang người mua. Hay thời điểm ghi nhận doanh thu là 

thời điểm người mua trả tiền hay chấp nhận nợ về lượng hàng hóa, dịch vụ đã được 

người bán chuyển giao.  

2.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc số 

tiền sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản 

phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng gồm cả các khoản phụ thu thêm 

ngoài giá bán (nếu có). 

Để hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ kế toán sử dụng tài 

khoản: TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các tài khoản khác có 

liên quan. 

(Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong các doanh 

nghiệp xem phụ lục 2.6). 
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2.2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

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

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

kế toán.  

Theo chế độ kế toán hiện hành, doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: 

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, 

lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, 

dịch vụ… 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia; 

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

- Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản góp vốn liên doanh, đầu tư vào 

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

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác; 

- Lãi tỷ giá hối đoái; 

- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ; 

- Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn; 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

Để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính kế toán sử dụng tài khoản 515 – 

“Doanh thu hoạt động tài chính”.  

(Trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính xem phụ lục 2.7) 

2.2.2.4. Kế toán thu nhập khác 

Thu nhập khác là các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

Theo chế độ kế toán hiện hành thu nhập khác trong doanh nghiệp bao gồm: 

- Thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

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

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

- Thu nhập từ hạot động bán và thuê lại tài sản; 
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- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ; 

- Các khoản thuế được ngân sách Nhà nước hoàn lại; 

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản 

phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu; 

- Nhu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của tổ chức cá nhân tặng cho 

doanh nghiệp; 

- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản đã nêu trên. 

Để hạch toán thu nhập hoạt động khác kế toán sử dụng tài khoản 711 – “Thu 

nhập khác”.  

(Trình tự hạch toán thu nhập khác xem phụ lục 2.8) 

2.2.3. Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp 

2.2.3.1. Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh 

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

động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và 

dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động 

kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, sửa chữa, nâng cấp, chi phí 

cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán 

hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Kết quả hoạt động 

sản xuất, kinh doanh 
=

Doanh thu 

thuần 
- 

Giá vốn 

hàng bán 
- 

Chi phí 

bán hàng 
- 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
(2.2) 

- Kết quả hoạt động tài chính: Là số chênh lệch giữa thu nhập hoạt động tài 

chính và chi phí hoạt động tài chính. 

Kết quả hoạt 

động tài chính 
= 

Thu nhập hoạt 

động tài chính 
- 

Chi phí hoạt 

động tài chính 
(2.3) 
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Trong quan hệ với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính tạo thành chỉ tiêu “Kết quả hoạt 

động kinh doanh”: 

Kết quả hoạt động 

kinh doanh 
= 

Kết quả hoạt động sản 

xuất, kinh doanh 
+ 

Kết quả hoạt 

động tài chính 
(2.4) 

Về bản chất, kết quả hoạt động khác được tính bằng số chênh lệch thu nhập 

thuần khác và chi phí khác phát sinh trong kỳ. 

Tuy nhiên, theo chế độ kế toán hiện hành ở Việt Nam, kết quả hoạt động khác 

được xác định là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập thuần khác và các khoản 

chi phí khác. 

Kết quả hoạt 

động khác 
= 

Thu nhập 

thuần khác 
- 

Chi phí 

khác 
(2.5) 

 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được xác định bằng tổng kết quả của 

các hoạt động: Kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động khác; 

Kết quả 

kinh doanh 
= 

Kết quả hoạt 

động kinh doanh 
+ 

Kết quả hoạt 

động khác 
(2.6) 

2.2.3.2. Nội dung kế toán kết quả kinh doanh 

Để hạch toán kết quả kinh doanh kế toán sử dụng TK 911- “Xác định kết quả 

kinh doanh”. 

(Trình tự kế toán kết quả kinh doanh đượcthể hiện qua phụ lục 2.9) 

2.3. Kế toán chi phí, doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh 

nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị 

2.3.1. Phân loại chi phí phục vụ việc ra quyết định 

Chi phí sản xuất kinh doanh trong xây dựng biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao 

phí về lao động sống và lao động vật hoá mà mọi doanh nghiệp xây lắp đã bỏ ra trong 

quá trình sản xuất thi công và bàn giao sản phẩm xây lắp trong một kỳ nhất định. 

Các phương pháp phân loại chi phí trong kế toán quản trị: 
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* Phân loại theo công dụng của chi phí: 

Theo cách phân loại này, chi phí được phân thành hai loại: 

- Chi phí sản xuất: là toàn bộ chi phí có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm 

trong một kỳ nhất định. Chi phí sản xuất bao gồm: 

• Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là chi phí của những loại nguyên vật 

liệu cấu thành nên thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn và có thể xác định được 

một cách tách biệt, rõ ràng, cụ thể cho từng sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ phục vụ trực tiếp cho việc sản 

xuất sản phẩm. 

• Chi phí nhân công trực tiếp: là chi phí tiền lương của những lao động trực 

tiếp chế tạo sản phẩm. Khoản mục chi phí này bao gồm tiền lương chính, tiền lương 

phụ, các khoản phụ cấp của công nhân trực tiếp sản xuất và tiền lương phải trả lao 

động thuê ngoài. Chi phí nhân công trực tiếp cũng giống như chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp, có thể xác định rõ ràng cụ thể và tách biệt cho từng đơn vị sản phẩm 

nên được tính thẳng vào đơn vị sản phẩm. 

• Chi phí sử dung máy thi công: là loại chi phí đặc thù chỉ có trong doanh 

nghiệp xây dựng cơ bản. Đây là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao 

động sống và lao động vật hoá nằm trong quá trình sử dụng xe, máy thi công cho 

các công trình xây lắp. Chi phí này bao gồm tiền lương của công nhân trực tiếp điều 

khiển hay phục vụ xe - máy thi công, chi phí khấu hao TSCĐ là máy móc thi công, 

chi phí về nhiên liệu, động lực, sửa chữa, bảo trì, điện, nước cho máy thi 

công,...Trong trường hợp doanh nghiệp thi công toàn bằng thủ công hoặc thi công 

toàn bằng máy, các chi phí phát sinh không đưa vào khoản mục chi phí sử dụng 

máy thi công mà được xem là chi phí sản xuất chung. Chi phí sử dụng máy thi công 

cũng được tính thẳng vào đơn vị sản phẩm. 

• Chi phí sản xuất chung: là các chi phí trực tiếp khác (ngoài chi phí nguyên 

vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công) và các 

chi phí về tổ chức, quản lý phục vụ sản xuất xây lắp, các chi phí có tính chất chung 

cho hoạt động xây lắp gắn liền với từng đơn vị thi công như tổ, đội, công trường thi 
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công. Thông thường chi phí sản xuất chung có liên quan đến nhiều công tình, hạng 

mục công trình xây lắp khác nhau nên rất khó tính riêng cho từng đơn vị sản phẩm. 

Chi phí sản xuất chung thường được tập hợp theo từng tổ, đội, công trường rồi sau 

đó tiến hành phân bổ cho từng sản phẩm theo các tiêu thức thích hợp. 

- Chi phí ngoài sản xuất: bao gồm chi phí bán hàng (chi phí tiêu thụ) và chi 

phí quản lý doanh nghiệp: 

• Chi phí bán hàng: là những khoản phí tổn cẩn thiết nhằm thúc đẩy quá trình 

lưu thông hàng hóa, đảm bảo đưa hàng hoá đến tận tay người tiêu dùng. Chi phí bán 

hàng bao gồm các chi phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ, chi phí 

khấu hao thiết bị và TSCĐ, chi phí thuê ngoài và các chi phí khác bằng tiền liên 

quan đến việc bán hàng. Thông thường đối với doanh nghiệp xây lắp, loại chi phí 

này thường ít phát sinh hoặc phát sinh không lớn do sản phẩm xây lắp chủ yếu được 

thi công theo đơn đặt hàng của chủ đầu tư. 

• Chi phí quản lý doanh nghiệp: là tất cả chi phí liên quan đến công việc hành 

chính, quản trị ở phạm vi toàn doanh nghiệp. Thông thường những chi phí này 

không có sự biến động lớn, ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp thay đổi quy mô 

hoạt động. Tất cả các loại hình doanh nghiệp, dù ngay cả là các tổ chức phi lợi 

nhuận đều phát sinh loại chi phí này bởi nếu một doanh nghiệp có chi phí quản lý 

doanh nghiệp bằng không tức là doanh nghiệp đó không hoạt động và không tồn tại 

trên thực tế. 

Cách phân loại chi phí theo công dụng của chi phí nhằm xác định rõ vai trò, 

chức năng hoạt động, công dụng của chi phí trong quá trình hoạt động của doanh 

nghiệp, là cơ sở cho việc tính giá thành sản phẩm sau này và cung cấp thông tin cần 

thiết cho việc lập các báo cáo tài chính 

* Phân loại theo cách ứng xử của chi phí  

- Biến phí: Là những chi phí mà tổng số của nó sẽ biến động khi mức độ hoạt 

động thay đổi trong phạm vi phù hợp. Thông thường biến phí của một đơn vị hoạt 

động thì không đổi. Biến phí chỉ phát sinh khi có hoạt động kinh doanh. Biến phí 

được chia thành 2 loại: 
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• Biến phí tỷ lệ (Biến phí thực thụ): Là những biến phí có sự biến động cùng tỷ 

lệ với mức độ hoạt động sản xuất kinh doanh như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 

chi phí nhân công trực tiếp,.... 

• Biến phí cấp bậc: Là những loại chi phí không biến động liên tục so với sự 

biến động liên tục của mức độ hoạt động. Sự hoạt động phải đạt đến một mức độ 

nào đó mới dẫn đển sự biến động về chi phí như chi phí lương thợ bảo trì, chi phí 

điện năng... 

- Định phí: Là những chi phí ít thay đổi hoặc không thay đổi theo mức độ hoạt 

động của đơn vị. Nếu xét trên tổng chi phí, định phí luôn không thay đổi; ngược lại, 

nếu quan sát chúng trên một đơn vị mức độ hoạt động, định phí tỷ lệ nghịch với 

mức độ hoạt động. Như vậy, dù doanh nghiệp có hoạt động hay không hoạt động thì 

vẫn tồn tại định phí; ngược lại, khi doanh nghiệp gia tăng mức độ hoạt động thì định 

phí trên một đơn vị mức độ hoạt động sẽ giảm dần. Định phí được chia làm 2 loại: 

• Định phí bắt buộc: Là những dòng định phí có liên quan đến khấu hao tài sản 

dài hạn, chi phí sử dụng tài sản dài hạn và chi phí liên quan đến lương của các nhà 

quản trị gắn liền với cấu trúc tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của một doanh 

nghiệp như khấu hao nhà xưởng, chi phí khấu hao phương tiện vận tải, chi phí về 

lương, bảo hiểm của các nhà quản trị cao cấp... 

• Định phí tùy ý (định phí không bắt buộc): Là những chi phí có thể thay đổi 

trong từng kỳ kế hoạch do nhà quản trị quyết định. 

- Chi phí hỗn hợp: Chi phí hỗn hợp là những chi phí bao gồm cả yếu tố biến 

phí và định phí. Ở một mức độ hoạt động nào đó, chi phí hỗn hợp thể hiện đặc điểm 

của định phí, ở một mức độ hoạt động khác chúng lại thể hiện đặc điểm của biến 

phí. Để thuận tiện cho việc lập kế hoạch, kiểm soát chi phí, ra quyết định thì cần 

phải tiến hành phân tích, tách riêng chi phí hỗn hợp thành 2 yếu tố biến phí và định 

phí. Các phương pháp thường được sử dụng khi phân tích chi phí hỗn hợp là 

phương pháp cực đại - cực tiểu, phương pháp bình phương bé nhất, phương pháp đồ 

thị phân tán. 
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* Phân loại theo yếu tố chi phí  

Theo cách phân chia này chi phí bao gồm các loại sau: 

- Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: Là toàn bộ giá trị nguyên vật liệu, 

công cụ dụng cụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

- Chi phí nhân công: Là tiền lương chính, tiền lương phụ, các khoản trích theo 

lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) và các khoản phải trả khác cho công nhân viên chức 

trong kỳ. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: Là phần giá trị hao mòn cùa tài sản cố định 

dịch chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là các khoản tiền điện, tiền nước, điện thoại,... 

- Chi phí khác bằng tiền: Là những chi phí sản xuất kinh doanh khác chưa 

được phản ánh trong các chi phí trên nhưng đã chi bằng tiền như chi phí tiếp khách, 

hội nghị. 

2.3.2. Phân tích và xây dựng định mức chi phí 

Để tiến hành kiểm soát chi phí, người quản lý phải đưa ra định mức tiêu chuẩn 

thích hợp. Việc kiểm soát chi phí chỉ có ý nghĩa khi các chi phí định mức được xây 

dựng tiên tiến, phù hợp với năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Nguyên nhân gây 

ra mức chênh lệch chi phí khi so sánh giữa thực tế với định mức là vấn đề mà các 

nhà quản lý cần phải xử lý kịp thời để đạt được mục tiêu hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp là thu được lợi nhuận cao nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. 

Định mức chi phí là khoán chi được định trước bằng cách lập ra những tiêu 

chuẩn gắn với từng trường hợp hay từng điều kiện làm việc cụ thể. Định mức chi 

phí không những chỉ ra được các khoản chi dự kiến mà còn xác định nên chi trong 

trường hợp nào. Tuy nhiên, trong thực tế chi phí luôn thay đổi vì vậy các định mức 

cần phải được xem xét lại thường xuyên để đảm bảo tính hợp lý của chúng. 

Định mức chi phí đầu vào gồm định mức về lượng và giá của các khoản mục 

chi phí sản xuất. Lượng định mức là lượng tiêu hao cần thiết trong quá trình sản 

xuất, giá định mức là giá phải trả. 
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Chi phí định mức = Lượng định mức x Giá định mức (2.7) 

Các phương pháp xác định chi phí định mức: 

- Phương pháp kỹ thuật: phương pháp này đòi hỏi sự kết hợp của các chuyên 

gia kỹ thuật để nghiên cứu thời gian thao tác công việc nhằm mục đích xác định 

lượng hao phí cần thiết để sản xuất sản phẩm trong điều kiện về công nghệ, khả 

năng quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại doanh nghiệp. 

- Phương pháp phân tích số liệu lịch sử: trên cơ sở thống kê, phân tích số liệu 

về chi phí và giá thành đạt được ở những kỳ trước để đưa ra định mức chi phí. Tuy 

nhỉên phải xem kỳ này có gì thay đổi và phải xem xét những chi phí phát sinh các 

kỳ trước đã phù hợp hay chưa, nếu không hợp lý, hợp lệ thì bỏ hay xây dựng lại. 

- Phương pháp điều chỉnh: điều chỉnh chi phí định mức cho phù hợp với điều 

kiện hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp. 

Định mức dự toán trong doanh nghiệp xây lắp: 

Trong các doanh nghiệp xây lắp, định mức dự toán xây dựng cơ bản là định 

mức kinh tế - kỹ thuật xác định hao phí cần thiết về vật liệu, lao động máy thi công 

để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp tương đối hoàn chỉnh như 

1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát nền, 1m2 trát tường... từ khâu chuẩn bị đến 

khâu kết thúc công tác xây lắp. 

Định mức dự toán xây dựng cơ bản do Bộ Xây Dựng nghiên cứu và ban hành 

áp dụng thống nhất trong cả nước trong một thời điểm nhất định. 

Về tổng thể định mức dự toán bao gồm: 

• Mức hao phí vật liệu: là mức quy định về sử dụng khối lượng vật liệu cần 

thiết cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp (không kể vật 

liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu chi 

trong khoản chi phí chung) 

Số lượng vật liệu trong các bản quy định mức bao gồm vật liệu chính, vật liệu 

phụ và có tính đến tỷ lệ hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển theo quy định 

của Nhà nước. Định mức vật liệu chính và vật liệu phụ được xác định bằng khối 

lượng hao phí. Định mức vật liệu khác được xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với 
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vật liệu phụ. Trong thực tế tùy theo điều kiện thi công cụ thể có thể thay thế một số 

vật liệu tương tự. Số lượng vật liệu thay thế căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, tính chất 

vật liệu mà quy đổi tương đương. 

• Mức hao phí lao động: là ngày công lao động tương ứng với cấp bậc công 

việc quy định để hoàn thành khối lượng công tác xây lắp, trong mức đã bao gồm 

công của lao động trực tiếp thực hiện công tác xây lắp và công của lao động phục 

vụ xây lắp (vận chuyển bốc dỡ vật liệu, bán thành phẩm, lắp đặt, cài đặt, đã thử 

trong phạm vi mặt bằng xây lắp) 

Mức hao phí lao động trong bảng định mức (tính theo cấp bậc thợ, kỹ sư bình 

quân) đã bao gồm cả lao động chính, phụ (kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn 

hiện trường thi công) 

• Mức hao phí máy thi công: là mức quy định số ca máy thi công trực tiếp cần 

thiết phục vụ xây lắp tùy theo loại công tác xây lắp. 

2.3.3. Xác định trung tâm chi phí 

Theo lý thuyết kế toán quản trị, trung tâm chi phí là một đơn vị trực thuộc 

doanh nghiệp và chỉ chịu trách nhiệm về chi phí. Ví dụ như: bộ phận kỹ thuật trong 

nhà máy, bộ phận hành chính, IT hay kế toán trong bất cứ công ty nào. 

Đối với các doanh nghiệp xây lắp, Trung tâm chi phí là một phòng ban; một 

nơi làm việc; tổ đội thi công,…là nơi phát sinh các chi phí, giúp doanh nghiệp xây 

lắp xác định chi phí. Việc xác định các trung tâm chi phí là tùy theo yêu cầu quản lý 

và kiểm soát chi phí của nhà quản trị. Để có thể kiểm soát chi phí SX thông qua các 

trung tâm chi phí, doanh nghiệp xây lắp cần xây dựng hệ thống mã khoản chi phí 

SX với hai loại mã khoản chi phí sau: 

- Một mã khoản riêng cho mỗi trung tâm chi phí dùng để tập hợp tất cả các 

khoản chi phí phát sinh trong trung tâm đó. 

- Một mã khoản riêng cho mỗi loại, khoản mục hay yếu tố chi phí hay nhóm 

các chi phí mà doanh nghiệp xây lắp muốn kiểm soát và phân tích, đánh giá. 

Chẳng hạn trong các doanh nghiệp xây lắp, muốn kiểm soát chi phí SX xây 

lắp theo dự toán kỹ thuật thì kế toán cần xây dựng các mã khoản chi phí SX theo 
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từng hạng mục công việc giống như các chỉ tiêu số liệu báo cáo dự toán, quyết toán 

CT/HMCT. 

Bằng cách kết hợp mã khoản của các trung tâm chi phí và mã khoản của từng 

loại chi phí sẽ giúp doanh nghiệp xây lắp có thể xây dựng được các sổ sách, báo cáo 

chi phí SX theo yêu cầu quản lý từ đó phân tích các nguyên nhân dẫn tới sai lệch 

chi phí SX và đề ra các giải pháp kiểm soát chi phí SX phù hợp. 

2.3.4. Phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận 

Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng - lợi nhuận là một kỹ thuật được 

sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của những thay đổi về chi phí, giá bán và sản lượng 

đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Chi phí sử dụng trong nội dung phân tích này cần được phân loại theo cách 

ứng xử, tức là chi phí phải phân ra thành biến phí và định phí. Theo đó, phần định 

phí (bao gồm cả định phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp sản xuất) được 

xem là chi phí thời kỳ để xác định kết quả kinh doanh. Việc phân loại chi phí theo 

cách ứng xử giúp nhà quản trị có thể ra các quyết định nhanh trên cơ sở các độ nhạy 

cảm khác nhau của thị trường. Đây là một lợi thế mà các cách phân loại chi phí 

khác không đáp ứng được. 

Khối lượng là chỉ tiêu phản ánh mức bán hàng của doanh nghiệp. Khối lượng 

có thể đo lường bằng số lượng sản phẩm tiêu thụ hoặc doanh thu tiêu thụ. Lợi nhuận 

là chỉ tiêu phản ánh phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Khác với kế toán tài 

chính, lợi nhuận trong kế toán quản trị có thể trình bày theo nhiều hướng khác nhau 

để đáp ứng những nhu cầu thông tin nào đó khi ra quyết định. Trong nội dung phân 

tích này, lợi nhuận có thể phản ánh qua chỉ tiêu: số dư đảm phí, lợi nhuận thuần, 

hoặc lợi nhuận kinh doanh.  

Nhà quản trị thường phải phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của các biến động 

về biến phí, định phí, đơn giá bán, khối lượng sản phẩm bán ra, kết cấu chi phí... 

liên quan đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong trường hợp có nhiều phương án 

kinh doanh buộc nhà quản trị doanh nghiệp phải quyết định lựa chọn phương án nào 

tối ưu nhất cho doanh nghiệp.  
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Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí. 

Từ phương trình cơ bản thể hiện mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận:  

Doanh thu = Biến phí + Định phí + Lợi nhuận (2.8) 

Ta có:  

Doanh thu - Biến phí - Định phí = Lợi nhuận (2.9) 

Hay: 

Số dư đảm phí - Định phí = Lợi nhuận (2.10) 

Theo khái niệm trên, doanh thu vừa đủ bù đắp chi phí, nghĩa là lợi nhuận bằng 

không. Hay là tại điểm hòa vốn số dư đảm phí bằng định phí. 

Nghiên cứu điểm hòa vốn giúp nhà quản trị xem xét quá trình quản trị kinh 

doanh một cách chủ động và tích cực, xác định rõ ràng vào lúc nào trong quá trình 

kinh doanh hay ở mức sản xuất và tiêu thụ bao nhiêu thì đạt điểm hòa vốn, từ đó có 

biện pháp chỉ đạo kịp thời để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt 

hiệu quả cao. 

Điểm hòa vốn có thể xem xét dưới các góc độ khác nhau, có thể là sản lượng 

bán ra, doanh thu tiêu thụ hoặc khoảng thời gian cần thiết để doanh nghiệp có doanh 

thu vừa đủ bù đắp tổng chi phí. Mỗi chỉ tiêu có một ưu thế khác nhau đối với nhà 

quản trị. Tuy nhiên chúng đều là các chỉ tiêu ràng buộc nhau và có thể tính toán xác 

định qua lại từ chỉ tiêu này tới chỉ tiêu khác. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO 

3.1. Tổng quan về công ty cổ phần VIMECO 

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần VIMECO 

Công ty cổ phần VIMECO là Doanh nghiệp Hạng I, có tên giao dịch là 

VIMECO JOINT STOCK COMPANY  thành viên thuộc Tổng công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu và xây dựng  Việt Nam – Vinaconex.  Công ty chuyển sang hoạt 

động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2003.  

Trụ sở chính của Công ty Cổ phần VIMECO đặt tại Lô E9, đường Phạm Hùng, 

Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội. 

Số điện thoại: 043.784.8210 

Fax: 043.784.8202 

Website:http://www.VIMECO.com 

Email:mail@VIMECO.com 

Tài khoản Công ty: 450 10 000000 198 – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt 

– Chinh nhánh Cầu Giấy Hà Nội 

Mã số thuế: 0101338571 

Công ty cổ phần VIMECO, tiền thân là công ty Cơ giới và Lắp máy được 

thành lập theo quyết định 179/BXD-TCLĐ ngày 24/3/1997 của Bộ Trưởng Bộ Xây 

Dựng. Từ ngày 06/12/2002 Công ty Cơ giới và Lắp máy được chuyển thành Công 

ty Cổ phần Cơ giới, Lắp máy và Xây dựng theo quyết định số 1485 QĐ/-BXD ngày 

07/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

công ty cổ phần số 0103001651 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. 

Ngày 23/05/2008 công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng được đổi tên thành 

công ty Cổ phần VIMECO theo giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

Công ty đang áp dụng quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2000. 

http://www.VIMECO.com
mailto:mail@VIMECO.com
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Hoạt động chính của Công ty: 

- Thi công các công trình Hạ tầng kĩ thuật Khu đô thị, Khu công nghiệp, các 

công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện. 

- Gia cố xử lí nền móng bằng các loại cọc bê tông cốt thép, cọc nhồi, cọc cát, 

cọc bấc thấm, cọc ống thép, cừ thép Larsen, tường vây, cọc barret... 

- Cung ứng các loại bê tông thương phẩm, vật liệu xây dựng, các loại phụ gia 

theo yêu cầu. 

- Gia công, lắp đặt kết cấu thép: nhà máy xi măng, nhà dân dụng, sản xuất các 

đốt cẩu tháp, thùng trộn xe bê tông, cửa chống cháy, cốt pha hầm… 

- Dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình xây dựng. 

3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần 

VIMECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần VIMECO 

(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính) 

Phó giám đốc tài 
chính nhân sự 

Đại hội đồng 
cổ đông 

 

Hội đồng 
quản trị 

Ban kiểm soát 
 

Phó giám đốc kỹ 
thuật 

Giám đốc 

Phòng tổ chức -  
hành chính 

Phòng tài chính kế 
toán 

Phòng kế hoạch -  
đầu tư 

Phòng kỹ thuật thi 
công 
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Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban 
- Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty với các 

quyền và nhiệm vụ theo pháp luật quy định. 

- Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn 

quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của 

Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng 

quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác và chịu trách 

nhiệm trước nhà nước và đại hội đồng cổ đông về mọi hoạt động của công ty. 

-  Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng Cổ đông 

giám sát, đánh giá công tác điều hành, quản lí của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

Giám đốc theo đúng các qui định trong Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định 

của Đại hội đồng Cổ đông. 

- Giám đốc: Là đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch kinh 

doanh được toàn quyền quyết định trong phạm vi quyền hạn của mình đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị và Nhà nước. 

- Phó giám đốc phụ trách tài chính chính và nhân sự: Phụ trách công tác tài 

chính và nhân sự của công ty  

- Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật: Phụ trách về mặt kỹ thuật của công ty  

- Phòng tổ chức hành chính 
Có chức năng tham mưu cho giám đốc công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

trong toàn công ty vể các lĩnh vực hành chính và nhân sự 

- Phòng Kế hoạch – Đầu tư: Tham mưu giúp việc cho giám đốc công ty xây 

dựng kế hoạch và tham gia quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh trên các lĩnh vực công ty đã được cấp phép hoạt động, đảm bảo tuân thủ các 

quy định pháp luật nhà nước và quy định của công ty. 

        - Phòng Tài chính - Kế toán: Tổ chức xây dựng, thực hiện, kiểm tra giám sát 

mọi hoạt động tài chính, kế toán, chế độ báo cáo tài chính của công ty theo quy định 

hiện hành của nhà nước.Tổng hợp các báo cáo, phân tích các hoạt động tài chính, 

cung cấp thông tin và tư vấn cho ban lãnh đạo công ty về quản lý sử dụng các 
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nguồn tài chính của công ty có hiệu quả. 
- Phòng Kỹ thuật - Thi công: Tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty quản 

lý về công tác Kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động, máy móc, thiết bị thi công tại 

các đơn vị sản xuất, công trình trực thuộc công ty. Tổ chức sản xuất thi công, xây 

lắp công trình. 

3.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại công ty cổ phần VIMECO 
Đặc điểm của sản phẩm xây lắp có ảnh hưởng lớn đến tổ chức quản lý và sản 

xuất trong công ty cổ phần VIMECO. Các công trình thường có quy mô lớn, kết cấu 

phức tạp, sản phẩm đơn chiếc, thời gian thi công dài, đòi hỏi một quy mô lớn các 

yếu tố đầu vào. Các công trình thường cố định tại nơi sản xuất nên chịu ảnh hưởng 

của nơi đặt công trình như địa hình, thời tiết, giá cả thị trường….. Các điều kiện sản 

xuất như máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, người lao động phải di chuyển tới chân 

công trình. Điều này làm cho công tác quản lý, sử dụng tài sản của công ty cổ phần 

VIMECO rất khó khăn. Công tác tổ chức quản lý sản xuất của công ty cổ phần 

VIMECO luôn tuân thủ theo quy trình công nghệ xây lắp sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 3.2: Quy trình công nghệ xây lắp của công ty 

Do đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và của sản phẩm xây lắp nên quy 

trình sản xuất các loại sản phẩm chủ yếu của công ty có đặc điểm : sản xuất liên tục, 

phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau (điểm dừng kỹ thuật), mỗi công trình 

đều có dự toán thiết kế riêng và thi công ở các địa điểm khác nhau. Do vậy, quy 

trình công nghệ sản xuất của các công trình thường như nhau: giai đoạn khảo sát 

thiết kế, giai đoạn thực hiện công việc xây lắp. Mỗi giai đoạn tiêu hao định mức 
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nguyên vật liệu, hao phí nhân công là khác nhau. 

Để phát huy tính chủ động, tinh thần sáng tạo trong sản xuất kinh doanh ở các 

đơn vị đồng thời để phát huy được chức năng quản lý và phát triển vững chắc của 

toàn Công ty. Tất cả các công trình, hạng mục công trình  công ty nhận thầu đều 

được thực hiện cơ chế giao khoán phần thi công công trình cho các đơn vị trực 

thuộc theo phương thức khoán gọn chi phí. 

3.1.4. Đặc điểm chung kế toán tại công ty cổ phần VIMECO 

v Tổ chức bộ máy kế toán 
Do đặc thù là doanh nghiệp xây lắp nên Công ty đã tổ chức công tác kế toán 

theo hình thức kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Tại các đội xây dựng, các đội 

công trình không tổ chức bộ máy kế toán mà chỉ bố trí từ một đến hai nhân viên 

thống kê kế toán thu nhận chứng từ nộp về phòng kế toán của công ty. Phòng Tài 

chính - Kế toán của Công ty đảm nhận từ khâu thu thập, xử lý các thông tin kế toán 

đến lập báo cáo kế toán. 

Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty được khái quát qua sơ đồ sau: 

 
Sơ đồ 3.3: Khái quát tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP VIMECO 
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v Chế độ kế toán 

 Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

v Niên độ kế toán 

  Niên độ kế toán được Công ty lựa chọn là năm dương lịch, ngày bắt đầu năm 

tài chính là ngày 01/01, ngày kết thúc năm tài chính là ngày 31/12 hàng năm. Kỳ kế 

toán là tháng, vì vậy cuối mỗi tháng kế toán sẽ tiến hành khóa sổ kế toán. 

v Đơn vị tiền tệ 

 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam. 

v Phương pháp tính thuế 

Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ, Mức thuế suất thuế 

GTGT 10% đối với lắp đặt thiết bị các công trình, sản xuất công nghiệp, dịch vụ 

cho thuê văn phòng.  

v Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê 

khai thường xuyên. 

v Hình thức kế toán áp dụng tại công ty cổ phần VIMECO 

Hiện nay hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty là “Nhật ký chung”. Đây là 

hình thức sổ kế toán phù hợp nhất trong điều kiện công tác hạch toán kinh tế tài 

chính phát sinh được căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ để ghi sổ kế toán theo trình tự 

thời gian và nội dung nghiệp vụ kinh tế theo đúng mối quan hệ kết quả giữa các đối 

tượng kế toán. 

v Phần mềm kế toán áp dụng tại công ty  

Để đơn giản hóa công tác hạch toán kế toán Công ty đã áp dụng phần mềm kế 

toán ANA. Phần mềm kế toán giúp nhân viên kế toán nhập chứng từ, thực hiện ghi 

chép sổ sách một cách nhanh chóng, chính xác, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc 

của bộ máy kế toán. 
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 Nhập số liệu hàng ngày 

   In số,báo cáo cuối tháng,cuối năm. 

 Đối chiếu,kiểm tra. 

Sơ đồ 3.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

3.2. Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty cổ 

phần VIMECO dưới góc độ kế toán tài chính 

3.2.1.  Kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần VIMECO 

3.2.1.1. Phân loại, đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 

tại Công ty 

a. Phân loại chi phí 

Công ty Cổ phần VIMECO là một công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp, 

thiết kế xây dựng. Do đặc thù của quá trình kinh doanh nên công ty chỉ phân loại 

theo hai tiêu chí chủ yếu sau: 

* Phân loại chi phí theo công dụng và nội dung kinh tế: Chi phí sản xuất kinh 

doanh của công ty gồm: 

- Chi phí tiền lương: Được xác định trên cơ sở định mức lao động và đơn giá 

tiền lương được giao, trên cơ sở đó xác định quỹ lương và hạch toán nguồn quỹ 

lương của công ty.  

PHẦN 

MỀM KẾ 

TOÁN 

 

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

BẢNG TỔNG HỢP 

CHỨNG TỪ KẾ  TOÁN 

TOÁN CÙNG LOẠI 

SỔ KẾ TOÁN 

- Sổ tổng hợp 
- Sổ chi tiết 

-Báo cáo tài chính  

- Báo cáo kế toán 

quản trị  

MÁY VI TÍNH 
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- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN: là số tiền người sử dụng lao động 

phải đóng góp vào quỹ BHXH, quỹ BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. 

- Chi phí công cụ, dụng cụ và bao bì: Công cụ, dụng cụ và bao bì là loại tài sản 

dùng trong kinh doanh không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ theo quy định hiện hành. 

Công cụ, dụng cụ và bao bì có giá trị nhỏ được phân bổ vào chi phí một lần ngay 

khi xuất ra sử dụng hoặc được phân bổ cho nhiều chu kỳ kinh doanh tuỳ thuộc vào 

tính chất sử dụng và đặc điểm kỹ thuật của từng loại công cụ dụng cụ. 

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Chi phí khấu hao TSCĐ là số tiền khấu hao cơ bản 

được trích vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Phương pháp xác định chi phí khấu hao 

TSCĐ căn cứ vào quy định về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ của nhà 

nước và tỷ lệ trích khấu hao (hoặc thời gian khấu hao) do công ty quy định. 

- Chi phí sửa chữa TSCĐ: Chi phí sửa chữa TSCĐ bao gồm cả chi phí sửa 

chữa lớn và chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ thực tế phát sinh trong kỳ. 

Trường hợp chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần quá lớn được phân bổ cho 

các năm tiếp theo. 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Là khoản chi phí nguyên liệu vật liệu xuất 

dùng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ được tính theo định mức tiêu hao thực tế và 

giá thành thực tế xuất kho nguyên liệu vật liệu nhưng không vượt định mức. Không 

hạch toán vào khoản mục chi phí này chi phí nguyên vật liệu xuất dùng cho việc sửa 

chữa TSCĐ, bảo quản hàng hoá. 

- Chi phí đào tạo tuyển dụng:  

 + Chi phí đào tạo: Bao gồm những khoản chi phí cho việc đào tạo mới (trong 

và ngoài nước), đào tạo lại chuyên môn kỹ thuật cho người lao động do thay đổi 

công nghệ hoặc chuyển sang công việc mới, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ để 

đáp ứng yêu cầu quản lý mới. 

 + Chi phí tuyển dụng là chi phí phát sinh cho quá trình tuyển dụng lao động vào 

làm việc tại doanh nghiệp như chi phí thi tuyển, kiểm tra, thuê khám sức khoẻ, … 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là các chi phí trả cho người cung cấp dịch vụ 

phục vụ cho quá trình kinh doanh của công ty như chi phí điện, nước, chi phí điện 
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thoại, viễn thông, FAX, chi phí thuê kiểm toán, chi phí mua ngoài khác. 

- Chi phí văn phòng và chi phí công tác: Chi phí này bao gồm: 

 + Các khoản chi phí phục vụ công tác kinh doanh, bảo vệ cơ sở kinh doanh, 

công tác hành chính văn phòng của bộ máy quản lý như: Văn phòng phẩm, ấn loát, 

y tế, công tác phí, vé tầu xe, xăng xe đi công tác, hao mòn phương tiện đi lại, … 

 + Các khoản thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thưởng tăng năng suất lao 

động, thưởng tiết kiệm vật tư. 

- Chi phí dự phòng: Bao gồm các khoản trích lập dự phòng theo quy định của 

nhà nước như: Dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả, dự phòng trợ cấp mất 

việc làm. 

- Chi phí theo chế độ cho người lao động: Là các khoản chi trả cho người lao 

động theo chế độ, bao gồm: Chi ăn ca; Chi trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao 

động theo chế độ hiện hành khi thiếu quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm; Chi cho 

người lao động nữ theo quy định; Chi khám sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên; 

Chi bảo hộ lao động và bồi dưỡng độc hại, … 

- Chi phí quảng cáo, tiếp thị và giao dịch: Là các chi phí phát sinh cho việc 

quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại và 

các loại chi phí khác. 

- Chi phí thuế, phí và lệ phí: Là các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp theo quy 

định của nhà nước như: Thuế môn bài, thuế nhà đất, thuế GTGT không được khấu 

trừ… và các khoản phí, lệ phí khác thực tế phát sinh tại đơn vị.      

* Phân loại chi phí theo công dụng của chi phí: Chi phí hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong kỳ bao gồm hai loại: 

- Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường 

- Chi phí khác  

Trong đó chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh 

nghiệp bao gồm: 

+ Chi phí bán hàng: là toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến việc phục vụ 

tiêu thụ hàng hoá toàn công ty. 
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+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: là toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến bộ 

phận quản lý doanh nghiệp trong  kỳ của công ty. 

+ Chi phí hoạt động tài chính: là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan 

đến hoạt động tài chính trong kỳ của công ty. 

b. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí 

* Đối tượng tập hợp chi phí: là từng loại hình kinh doanh, từng khoản mục 

chi phí. 

* Phương pháp tập hợp chi phí: Công ty Cổ phần VIMECO áp dụng chủ 

yếu hai phương pháp sau: 

- Phương pháp trực tiếp: áp dụng trong trường hợp chi phí có liên quan trực 

tiếp tới từng loại hình kinh doanh theo từng khoản mục chi phí. 

- Phương pháp phân bổ gián tiếp: áp dụng trong trường hợp chi phí có liên 

quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí mà không tổ chức ghi chép ban đầu riêng 

được cho từng đối tượng. Trong trường hợp này tập hợp chi phí phát sinh chung cho 

nhiều đối tượng, cuối kỳ phân bổ cho các loại hình kinh doanh liên quan theo tiêu 

thức phù hợp. 

3.2.1.2. Thực trạng kế toán giá vốn hàng bán 

Qua khảo sát tại Công ty, công tác tập hợp và kế toán giá vốn hàng bán tuân 
thủ tốt quy định hiện hành. 

Hiện nay, tại Công ty xác định trị giá vốn hàng xuất kho theo phương pháp 
thực tế đích danh, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.  

Chứng từ phản ánh giá vốn hàng bán: Bao gồm các chứng từ: hóa đơn GTGT, 
hóa đơn bán hàng, bảng kê phiếu mua hàng, PNK, biên bản kiểm nhận hàng hóa, 
phiếu chi, lệnh xuất vật tư sản phẩm hàng hóa, PXK ... ngoài ra còn có giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa, tờ khai hải quan, biên lai thu thuế,...(đối với hàng nhập 
khẩu), phiếu tính giá thành sản phẩm, biên bản kiểm nghiệm vật tư sản phẩm, hàng 
hóa, PNK... .(đối với sản phẩm do Công ty SX). 

Do đặc thù của ngành, Công ty tập hợp giá vốn hàng bán theo loại sản phẩm: 

Giá vốn sản phẩm xây lắp, giá vốn sản phẩm khảo sát thiết kế, giá vốn dịch vụ. 
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Việc hạch toán giá vốn hàng bán của công ty được thực hiện hàng tháng. Căn 

cứ vào các chứng từ kế toán có liên quan và số liệu trên báo cáo quyết toán về giá 

vốn hàng bán, kế toán viên tại phòng kế toán tài chính của công ty hạch toán theo 

bút toán sau (Phụ lục 3.1). 

Sau đó máy tính sẽ tự động chuyển số liệu vào các sổ chi tiết tài khoản 632, sổ 

nhật ký chung và số cái các tài khoản 632, 154. Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ 

giá vốn hàng bán sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

Tại Công ty Cổ phần VIMECO sản phẩm xây lắp, sản phẩm khảo sát thiết kế 

chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong công ty. Đây là một trong những loại sản phẩm 

chủ yếu của công ty còn sản phẩm cơ khí chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ. 

Qua nghiên cứu số liệu thực tế trong năm 2015, kế toán viên tại Công ty Cổ 

phần VIMECO đã tập hợp, phân loại và hạch toán giá vốn hàng bán theo các bút 

toán sau: (Phụ lục 3.2). 

3.2.1.3. Thực trạng kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Tại Công ty Cổ phần VIMECO, hầu hết các sản phẩm của công ty là sản phẩm 

xây lắp hoặc sản phẩm dịch vụ khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng, mang đặc 

thù của ngành xây dựng nên chi phí bán hàng phát sinh trong công ty là không đáng 

kể. Chính vì vậy công ty không sử dụng tài khoản 641 "Chi phí bán hàng" mà mọi 

chi phí phát sinh liên quan đến bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tập hợp 

vào tài khoản 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp". 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm chi phí nhân viên quản lý doanh 

nghiệp, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí dịch vụ 

mua ngoài…  Kế toán viên tại phòng tài chính kế toán căn cứ vào các chứng từ kế 

toán liên quan như bảng thanh toán lương, bảng tính trích khấu hao tài sản cố định 

và các chứng từ liên quan đến các dịch vụ mua ngoài…phát sinh tại công ty và các 

tổ, đội xây dựngđể tập hợp số liệu vào máy tính, số liệu sẽ tự động chuyển vào sổ 

chi tiết tài khoản 642, sổ Nhật ký chung và sổ cái tài khoản 642 và các tài khoản có 

liên quan.  

Qua nghiên cứu số liệu thực tế năm 2015 tại Công ty Cổ phần VIMECO có 
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tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh là 37.526.016.582 đồng. Kế toán đã tập 

hợp và phản ánh như sau (Phụ lục 3.3) 

3.2.1.4. Kế toán chi phí tài chính 

Chi phí tài chính bao gồm chi phí về thủ tục phí tại ngân hàng, chi lãi vay, lỗ 

phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái… Các chi phí này do nhân viên kế toán 

tập hợp từ các chứng từ kế toán liên quan như thông báo trả lãi vay, hoá đơn về phí 

ngân hàng…phát sinh tại công ty và các tổ, đội xây dựng để tập hợp số liệu vào 

máy tính, số liệu sẽ tự động chuyển vào sổ chi tiết tài khoản 635, sổ Nhật ký chung, 

sổ cái tài khoản 635 và các tài khoản có liên quan. 

Qua nghiên cứu số liệu thực tế năm 2015 tại công ty có tổng chi phí tài chính 

là 16.281.407.959 đồng. (Phụ lục 3.4). 

Hiện nay chi phí tài chính phát sinh chưa lớn nhưng trong tương lai các hoạt 

động tài chính sẽ ngày càng đa dạng. Như vậy các chi phí về tài chính cũng tăng 

theo. Vì vậy cần phải quan tâm tới công tác kế toán chi phí tài chính nhiều hơn, đảm 

bảo cho các hoạt động đầu tư tài chính ngày càng hiệu quả hơn. 

3.2.1.5. Kế toán chi phí hoạt động khác 

Chi phí khác bao gồm chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và giá trị 

còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán; chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng 

hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn 

khác; tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế; bị phạt thuế, truy thu nộp thuế và các 

khoản chi khác.  

Trong năm 2015 tại Công ty Cổ phần VIMECO chi phí khác bao gồm chi phí 

về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, khoản bị phạt thuế, truy thu nộp thuế còn  các 

khoản chi phí khác kể trên hầu như không phát sinh (Phụ lục 3.5) 

Kế toán viên tại phòng tài chính kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán liên 

quan đến chi phí khác phát sinh tại công ty và các tổ, đội xây dựng để tập hợp số 

liệu vào máy tính, số liệu sẽ tự động chuyển vào sổ chi tiết tài khoản 811, sổ Nhật 

ký chung, sổ cái tài khoản 811 và các tài khoản có liên quan.  
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3.2.2. Thực trạng kế toán doanh thu tại Công ty Cổ phần VIMECO 

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế 

toán, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Tại Công ty Cổ phần VIMECO doanh thu 

bao gồm: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính đó là hoạt động cung cấp các 

sản phẩm xây lắp, sản phẩm khảo sát thiết kế, sản phẩm cơ khí; dịch vụ tư vấn, 

doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập hoạt động khác. 

Qua khảo sát về cơ bản tại Công ty, doanh thu và thu nhập đều được xác 
định theo qui định tại chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập” ban hành 
kèm theo quyết định số 149/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001, thông tư 
200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Doanh thu phát sinh tại Công ty chủ yếu bao gồm: doanh thu hoạt động bán 
hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu hoạt 
động khác.  

Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ là doanh thu chính của Công ty. 
Đây là số tiền đã thu hoặc sẽ thu từ việc cung cấp các sản phẩm xây lắp, sản phẩm 
tư vấn thiết kế và dịch vụ khác của Công ty. Bao gồm có các sản phẩm: Gia cố xử lí 
nền móng bằng các loại cọc bê tông cốt thép, cọc nhồi, cọc cát, cọc bấc thấm, cọc 
ống thép, cừ thép Larsen, tường vây, cọc barret...Cung ứng các loại bê tông thương 
phẩm, vật liệu xây dựng, các loại phụ gia theo yêu cầu; Gia công, lắp đặt kết cấu 
thép: nhà máy xi măng, nhà dân dụng, sản xuất các đốt cẩu tháp, thùng trộn xe bê 
tông, cửa chống cháy, cốt pha hầm…Dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình xây 
dựng.... 

Để theo dõi doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, công ty phân 
loại doanh thu theo tình hình hoạt động kinh doanh. Theo cách phân loại này, doanh 
thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ được phân thành ba loại: doanh thu 
cung cấp sản phẩm xây lắp, doanh thu cung cấp sản phẩm khảo sát thiết kế và 
doanh thu cung cấp dịch vụ. 

Doanh thu cung cấp sản phẩm xây lắp: doanh thu này là số tiền đã thu được 
từ việc bê tông thành phẩm: Gia cố xử lí nền móng bằng các loại cọc bê tông cốt 
thép, cọc nhồi, cọc cát, cọc bấc thấm, cọc ống thép, cừ thép Larsen, tường vây, cọc 
barret...Cung ứng các loại bê tông thương phẩm, vật liệu xây dựng, các loại phụ gia 
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theo yêu cầu...Doanh thu được ghi nhận khi sản phẩm hoàn thành trên giá trị công 
trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. 

Doanh thu cung cấp sản phẩm khảo sát thiết kế: doanh thu này là số tiền đã 
thu được từ việc cung cấp các sản phẩm: Gia công, lắp đặt kết cấu thép: nhà máy xi 
măng, nhà dân dụng, sản xuất các đốt cẩu tháp, thùng trộn xe bê tông, cửa chống 
cháy, cốt pha hầm..........Doanh thu được ghi nhận khi sản phẩm hoàn thành. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ: doanh thu này là số tiền đã thu được từ việc 
cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình xây dựng.....Doanh thu được ghi 
nhận khi dịch vụ hoàn thành. 

3.2.2.1. Thực trạng kế toán doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 

* Tại công ty doanh thu phát sinh từ các hoạt động: 

- Doanh thu sản phẩm xây lắp; 

- Doanh thu sản phẩm khảo sát, thiết kế; 

- Doanh thu sản phẩm cơ khí; 

- Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ. 

* Thời điểm ghi nhận doanh thu tại công ty:  

Khi có biên bản xác nhận khối lượng công việc hoàn thành của công trình, 

hạng mục công trình được ký giữa công ty và các bên liên quan (chủ đầu tư, Tổng 

thầu xây lắp…) kế toán tiến hành xuất hóa đơn giá trị gia tăng để hạch toán ghi 

nhận doanh thu. 

Trong doanh thu từ hoạt động kinh doanh, doanh thu về khảo sát, thiết kế và 

xây lắp cao hơn hiêu so với doanh thu từ sản phẩm cơ khí và hoạt động cung cấp 

dịch vụ. Tổng doanh thu trong năm 2015 của công ty là 449.566.183.490 đồng 

trong đó doanh thu từ hoạt động xây lắp là 282.190.658.452 đồng chiếm 62,7%, 

doanh thu từ hoạt động khảo sát thiết kế 150.677.775.925 đồng chiếm 33,5%, doanh 

thu từ sản phẩm cơ khí 13.241.385.281 đồng chiếm 2,9%, doanh thừ từ hoạt động 

cung cấp dịch vụ 3.456.363.832 đồng chiếm 0,9%  (Phụ lục 3.6). 

3.2.2.2. Thực trạng kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

Tại Công ty Cổ phần VIMECO, doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm lãi 
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tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ…. . Căn cứ vào 

các chứng từ có liên quan như thông báo lãi của các ngân hàng, biên bản đánh giá 

số dư ngoại tệ, … kế toán viên tại phòng tài chính kế toán của công ty cập nhật vào 

máy. Máy tính sẽ tự động chuyển số liệu về sổ chi tiết tài khoản 515, sổ nhật ký 

chung, sổ cái tài khoản 515 và các tài khoản khác có liên quan. Doanh thu từ lãi tiền 

gửi chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu hoạt động tài chính của công ty. 

Cuối năm công ty tiến hành đánh giá số dư ngoại tệ hiện có. Căn cứ để đánh giá và 

hạch toán khoản thu này là tỷ giá hạch toán của đơn vị và tỷ giá thực tế do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam công bố ngày 31/12. Năm 2015 doanh thu hoạt động tài chính 

của công ty là 1.340.969.154 đồng trong đó thu từ lãi tiền gửi là 600.909.144 đồng 

chiếm 45%, thu từ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ là 740.060.010 đồng chiếm 55%. Doanh 

thu hoạt động tài chính năm 2015 được phản ánh như sau (Phụ lục 3.7) 

3.2.2.3. Thực trạng kế toán thu nhập khác 

Thu nhập khác tại Công ty Cổ phần VIMECO chủ yếu là khoản thu từ việc 

thanh lý tài sản cố định. Đây là khoản thu không thường xuyên, chiếm tỷ trọng nhỏ 

trong tổng thu của đơn vị. Việc theo dõi và hạch toán do kế toán viên tại phòng tài 

chính kế toán của công ty thực hiện. Năm 2015 tại đơn vị phát sinh các khoản thu 

nhập khác là 516.789.012 đồng toàn bộ khoản thu này là do thanh lý tài sản cố định, 

kế toán phản ánh nghiệp vụ này (Phụ lục 3.8). 

3.2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần 

VIMECO 

Kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần VIMECO bao gồm kết quả 

hoạt động kinh doanh chính, kết quả hoạt động đầu tư tài chính và kết quả hoạt động 

khác. Nói cách khác số lỗ hay lãi từ hoạt động kinh doanh được tạo bởi số lãi (hay lỗ) 

từ hoạt động kinh doanh chính, hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác. 

Kết quả hoạt động kinh doanh chính bao gồm kết quả tiêu thụ sản phẩm xây 

lắp, sản phẩm thiết kế và sản phẩm cơ khí. Đây là kết quả bán hàng và cung cấp 

dịch vụ, nó là số lợi nhuận về tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ và được tính bằng số chênh 
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lệch giữa doanh thu về bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ và chi phí. Kết quả này được 

xác định bằng công thức sau: 

Lãi (lỗ) từ hoạt 

động kinh 

doanh 

= 

Doanh thu về bán 

hàng và cung cấp 

dịch vụ 

- 
Giá vốn 

hàng bán 
- 

Chi phí hoạt động 

kinh doanh phát 

sinh trong kỳ 

(3.1) 

Kết quả từ hoạt động đầu tư tài chính được xác định theo công thức sau: 

Lãi (lỗ) từ hoạt động 

đầu tư tài chính 
= 

Thu nhập từ hoạt động đầu 

tư tài chính 
- 

Chi phí tài 

chính 
(3.2) 

Kết quả hoạt động khác được xác định như sau: 

Lãi (lỗ) từ hoạt động khác = Thu nhập khác - Chi phí khác (3.3) 

Kế toán kết quả kinh doanh là quá trình đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, 

bằng cách tính toán lãi (lỗ) qua việc so sánh tổng các chi phí của doanh nghiệp trong kỳ 

kinh doanh với tổng doanh thu. Công ty Cổ phần VIMECO sử dụng tài khoản 911 

"Xác định kết quả kinh doanh" để hoạch toán toàn bộ hoạt động kinh doanh. 

Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần VIMECO là quá trình gián 

tiếp, đó là quá trình tổng hợp của hai giai đoạn là kế toán tập hợp chi phí và kế toán 

doanh thu. Vì vậy độ chính xác của kế toán kết quả kinh doanh phụ thuộc rất lớn 

vào kế toán chi phí và kế toán doanh thu. 

Phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh là kết chuyển từ các tài 

khoản chi phí, giá vốn hàng bán vào bên nợ tài khoản 911 và kết chuyển các khoản 

doanh thu, thu nhập vào bên có của tài khoản 911. Phần chênh lệch giữa các khoản 

doanh thu, thu nhập với chi phí và giá vốn phát sinh trong kỳ chính là số lỗ (hoặc lãi) 

trong kỳ kinh doanh. Phần này sẽ được kết chuyển sang tài khoản 421 "Lợi nhuận 

sau thuế chưa phân phối". 

Năm 2015 tại công ty việc xác định kết quả kinh doanh được thực hiện như 

sau (Phụ lục 3.9). 

Sau khi thực hiện xác định kết quả hoạt động kinh doanh, máy tính sẽ tự động 

chuyển số liệu vào các sổ chi tiết sau: sổ chi tiết các tài khoản 511, 632, 635, 642, 711, 

811, 821, 911, 421; sổ nhật ký chung, sổ cái các tài khoản 511, 632, 635, 642, 711, 811, 
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821, 911, 421. 

3.3. Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại 

Công ty cổ phần VIMECO dưới góc độ kế toán quản trị 

3.3.1. Thực trạng việc phân loại chi phsi phục vụ việc ra quyết định 

 Hiện nay, Công ty đang áp dụng phương pháp phân loại chi phí theo chức 

năng hoạt động. Theo cách phân loại này chi phí được chia thành các khoản mục 

sau: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất 

chung và chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác. . 

• Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là những nguyên vật liệu được sử dụng trực 

tiếp để thi công công trình như: đá, cát, xi măng, thép, bê tông thương phẩm, … 

• Chi phí nhân công trực tiếp 

 Chi phí nhân công trực tiếp gồm toàn bộ chi phí cho công nhân trực tiếp thi 

công công trình như: tiền công, tiền ăn ca, tiền mua bảo hộ lao động, bảo hiểm an 

toàn lao động, trang phục lao động … 

• Chi phí sản xuất chung 

 Chi phí sản xuất chung gồm tất cả chi phí dùng chung cho công trường mà 

không được xếp vào hai khoản mục mục chi phí kể trên như: điện, nước, chi phí 

làm lán trại, chi phí mua đồ dùng sinh hoạt tại công trường, phí bảo lãnh, ký quỹ, 

lương của cán bộ kỹ thuật, bộ phận chỉ huy công trường, BHXH, BHTN, BHYT, 

KPCĐ trích theo lương tính vào chi phí của cán bộ kỹ thuật, bộ phận chỉ huy công 

trường và bộ phận lái máy, chi mua văn phòng phẩm, khấu hao thiết bị quản lý tại 

công trường, các chi phí liên quan đến máy thi công và các chi phí bằng tiền khác. 

Chi phí làm lán trại và lương của cán bộ kỹ thuật và bộ phận chỉ huy công trường 

chiếm tỉ trọng lớn nhất trong chi phí sản xuất chung. 

•  Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những chi phí phát sinh tại bộ phận văn 

phòng công ty như: lương cán bộ, nhân viên ở văn phòng công ty, BHXH, BHTN, 
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BHYT, KPCĐ trích theo lương tính vào chi phí của cán bộ công nhân viên bộ phận 

văn phòng, xăng xe quản lý, khấu hao tài sản cố định dùng ở văn phòng, văn phòng 

phẩm, phí giao dịch với ngân hàng, … 

3.3.2. Thực trạng việc phân tích và xây dựng định mức và lập dự toán 

 Công ty thực hiện xây dựng định mức chi phí và lập dự toán chi phí cho 

từng công trình, hạng mục công trình gắn với từng hợp đồng xây lắp. Hoạt động 

xây dựng định mức và lập dự toán của Công ty diễn ra qua hai giai đoạn: Lập định 

mức và dự toán cả công trình khi lập dự toán dự thầu để đấu thầu và lập dự toán 

hàng tháng để xác định kinh phí cần có để thi công được khối lượng công việc kế 

hoạch trong từng tháng. 

• Lập dự toán cả công trình khi đấu thầu 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 3.5. Quy trình xây dựng định mức và lập dự toán cả công trình 

Bước 1: Xây dựng định mức lượng ban đầu 

Sau khi nhận được thư mời thầu và mua hồ sơ dự thầu, Công ty tiến hành lập 

dự toán dự thầu. Bộ phận kỹ thuật tiến hành bóc tách khối lượng công việc từ bản 

vẽ thiết kế hoặc từ tiên lượng mời thầu và lập định mức vật tư, nhân công, máy móc 

thiết bị … cho từng công việc của công trình và tổng hợp khối lượng của tất cả các 

yếu tố đầu vào thành Bảng tổng hợp khối lượng đấu thầu và chuyển sang bộ phận 

kế toán và Phó Giám đốc tài chính.  

Bước 2: Thu thập thông tin đơn giá, vật tư, MMTB, CCDC còn tồn 

Bộ phận kế toán và Phó Giám đốc tài chính căn cứ vào Bảng tổng hợp khối 

Xây 

dựng 

định 

mức 

lượng 

banđầu 

Thu 

thập 

thông 

tin đơn 

giá,vật 

tư, 

MMTB

Xác 

định cơ 

cấu chi 

phí, 

xâydựn

g định 

mức 

Lập dự 

toán giá 

thành 

và mức 

lãi 

mong 

muốn 
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lượng, khối lượng vật tư còn tồn kho, nhân công và tình trạng máy móc thiết bị 

và nhu cầu sử dụng vật tư, nhân công và máy móc thiết bị của các công trường 

khác qua Bảng tiến độ thi công của các công trường để nắm bắt được kế hoạch 

tổng thể về việc sử dụng và thuê, mua các yếu tố đầu vào. Sau đó, tiến hành thu 

thập báo giá của các nhà cung cấp và tìm hiểu giá cả thị trường để xây dựng định 

mức giá và cơ cấu chi phí. 

Bước 3: Xác định cơ cấu chi phí, xây dựng định mức giá 

Trên cơ sở thông tin về đơn giá, vật tư, MMTB, CCDC còn tồn thu thập 

đượcở bước 2, bộ phận kế toán phương án sử dụng và thuê mua các yếu tố đầu 

vào. Ví dụ: Công ty đang cho một Công ty khác thuê máy đào với mức giá 30 

triệu một tháng. Nếu trong công trình này chi phí thuê máy đào trong một tháng 

vượt quá 30 triệu thì Công ty nên sử dụng máy của Công ty và không cho thuê 

nữa, nếu chi phí thuê nhỏ hơn 30 triệu thì Công ty sẽ thuê máy của đơn vị khác. 

Mặt khác, căn cứ vào báo giá, kế toán xác định thuê máy theo khối lượng công 

việc hoàn thành có lợi hơn hay theo tháng có lợi hơn. Căn cứ vào kế hoạch của 

Ban Giám đốc về tổ chức bộ máy quản lý ở công trường và cơ chế lương cho bộ 

phận này mà kế toán xác định được chi phí về tiền lương, phụ cấp, các khoản 

trích theo lương. Căn cứ vào khối lượng công việc, tiến độ thanh toán, yêu cầu 

về các báo cáo với chủ đầu tư để dự tính các khoản mục chi phí: chi phí quản lý 

doanh nghiệp, chi phí văn phòng phẩm, khấu hao, dịch vụ mua ngoài… 

Bước 4: Lập dự toán giá thành và mức lãi mong muốn 

Từ định mức lượng và định mức giá đã có, kế toán lập Bảng dự toán giá thành 

cả công trình đồng thời Ban Giám đốc cũng đưa ra mức lãi mong muốn của công 

trình để làm cơ sở lập dự toán đấu thầu.  

Bước 5: Lập dự toán đấu thầu 

Dự toán đấu thầu được lập dựa trên định mức lượng theo hướng dẫn của Bộ 

Xây dựng, định mức giá, dự toán giá thành và mức lãi mong muốn. 

• Lập dự toán hàng tháng 

Hàng tháng Ban chỉ huy công trường cũng lập bản dự trù khối lượng công việc 
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và kinh phí của công trình gửi về cho bộ phận kế toán và Ban Giám đốc. Căn cứ vào 

tài liệu này, công ty chủ động về vốn và vật tư, nhân lực, máy móc để phục vụ thi 

công khối lượng công việc trong tháng. 

Căn cứ để lập Bản dự trù khối lượng công việc và kinh phí hàng tháng: 

- Khối lượng công việc dự kiến thi công trong tháng bao gồm cả khối lượng 

công việc còn dở dang của tháng trước và khối lượng thi công mới trong tháng này. 

- Định mức đã lập 

- Vật tư, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ còn tồn cuối tháng trước 

- Kế hoạch sử dụng vốn trong tháng 

- Các hợp đồng mua bán vật tư, nhiên liệu, thuê máy móc thiết bị, thuê nhân 

công và giá cả thị trường 

- Hợp đồng lao động của cán bộ công nhân viên công trường 

- Các chi tiêu thiết yếu và chi phí bằng tiền khác sẽ phát sinh trong tháng. 

Bộ phận kế toán không lập dự toán cho từng tháng mà chỉ cung cấp số lượng, 

vật tư, máy móc còn tồn vào cuối tháng trước và đơn giá thuê mua vật tư, máy móc 

cho Ban chỉ huy công trường lập dự toán. Căn cứ vào dự toán từng tháng này, Phó 

Giám đốc tài chính lập dự toán về nguồn vốn để thi công được khối lượng trên. 

Bảng dự toán về nguồn vốn dựa trên số tiền hiện có và tiến độ thanh toán của các 

khách hàng và nhà cung cấp. 

• Thực trạng lập dự toán, định mức từng khoản mục chi phí cụ thể 

Xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Định mức lượng chi phí NVL trực tiếp cả công trình được lập khi làm hồ sơ 

đấu thầu và được lập bằng phần mềm dự toán chuyên dụng do bộ phận kỹ thuật 

thực hiện. Trong giai đoạn này, do lập bằng phần mềm nên định mức chi phí NVL 

được lập cho tất cả các vật tư dùng để thi công công trình. 

Định mức lượng các loại vật tư thuộc khoản mục chi phí NVL trực tiếp hàng 

tháng thể hiện trong Báo cáo dự trù khối lượng và kinh phí hàng tháng vàchỉ được lập 

cho các vật tư chủ yếu dùng để thi công công trình. Còn các vật tư nhỏ lẻ khác có giá 

trị thấp thì Ban chỉ huy công trường cũng dự tính khối lượng, đơn giá, thành tiền và 
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tổng hợp vào mục Chi phí khác trong báo cáo này. Căn cứ vào khối lượng dự tính 

thi công trong tháng này mà cuối tháng trước hoặc đầu tháng này Ban Chỉ huy công 

trường tính ra được khối lượng vật tư tiêu hao dựa vào công thức: 

Khối lượng vật tư i = i 1,n
j 1,m
=
=Σ Khối lượng vật tư i của công tác thứ j   (3.4) 

Định mức giá các loại vật tư trong tháng gần như là chắc chắn vì Ban Chỉ huy 

công trường đã có sự liên hệ trước với nhà cung cấp. Định mức giá được xây dựng 

cho từng loại vật tư và được tính dựa vào công thức: 

 Đơn giá vật tư i = Giá mua + chi phí thu mua + chi phí bảo quản     (3.5) 

Thông thường Công ty thường mua vật tư với phương thức nhà cung cấp vận 

chuyển vật tư đến tận chân công trình nên ở công trường thường chỉ phát sinh thêm 

chi phí nhân công vận chuyển vật liệu vào kho, chi phí bảo quản. Khối lượng vật 

liệu được cân, đo, đong, đếm ngay tại công trường nên Công ty không phải chịu 

phần vật tư bị hao hụt trong quá trình vận chuyển. 

Xây dựng định mức chi phí nhân công trực tiếp 

 Trong giai đoạn lập dự toán ban đầu, Công ty dựa theo văn bản hướng dẫn 

của Bộ Xây dựng nên cán bộ kỹ thuật thường lập chi tiết số ngày công của từng bậc 

thợ. Công ty thu thập báo giá của các tổ đội nhân công để xây dựng định mức giá và 

lập dự toán giá thành, dự toán đấu thầu. Khi đã trúng thầu, Công ty tiến hành 

thương thảo giá với các tổ thi công. Thông tin để thương thảo giá giao khoán 

thường là định mức số ngày công từng bậc thợ cho một đơn vị công việc đơn giá 

nhân công do địa phương có công trình ban hành.  

 Ví dụ: Công ty chuẩn bị thi công Công trình Kênh mương thoát nước KCN 

Vân Trung - Bắc Giang, Công ty có kế hoạch sẽ thuê tổ nhân công do Ông Nguyễn 

Văn Thực thi công hai công việc: Xây móng đá hộc, chiều dày <=60cm, vữa xi 

măng M100 và công việc Xây tường bằng đá hộc, chiều cao tường >2m, chiều dày 

<=60cm, vữa xi măng M100. Nội dung công việc là công ty cung cấp toàn bộ vật tư, 

máy móc, công cụ dụng cụ cho tổ ông Thực, tổ ông Thực chỉ có trách nhiệm dùng 

nhân công của mình để thi công. Theo dự toán lập ban đầu thì chi phí nhân công 

trực tiếp cho hai công việc này như sau: 
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Bảng 3.1. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp ban đầu 

ĐVT: VND 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

01 
Xây móng đá hộc, chiều dày 

<=60cm, vữa xi măng M100  
1m3    

 Nhân công bậc 3,5/7 Công 2,42 130.520 315.858,4 

02 

Xây tường bằng đá hộc, chiều 

cao tường >2m, chiều dày 

<=60cm, vữa xi măng M100 

1m3    

 Nhân công bậc 3,5/7 Công 2,20 130.520 287.144,0 

(Nguồn: Bộ phận kỹ thuật Công ty) 

Để đảm bảo chi phí nhân công giao khoán này có hiệu quả thì Công ty phải 

thỏa thuận giá giao khoán 1m3 xây móng nhỏ hơn hoặc bằng 315.858,4 đồng và 

1m3 xây tường đá hộc nhỏ hơn hoặc bằng 287.144,0 đồng. Thông thường, đơn giá 

giao khoán cho các tổ, đội công nhân ít có biến động trong suốt quá trình thi công 

công trình. 

 - Xây dựng định mức chi phí sử dụng máy thi công 

Máy thi công đang được sử dụng ở Công ty gồm hai loại: máy tự có và máy đi 

thuê. Trong giai đoạn lập dự toán ban đầu, Công ty cũng chỉ lập số lượng và đơn giá 

ca máy của từng loại máy theo các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế 

Công ty nhiều khi không sử dụng loại máy đó hoặc cùng loại máy đó nhưng có 

công suất khác nên thông tin dự toán ban đầu về chi phí sử dụng máy thông hầu như 

không có ý nghĩa đối với hoạt động quản lý của Công ty. Công ty thường dự tính 

định mức và đơn giá ca máy dựa trên khối lượng theo thiết kế, tình trạng của máy, 

kinh nghiệm thi công và điều kiện thi công thực tế tại công trường. Do máy thi công 

thường làm việc ngoài trời, hiệu quả làm việc phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời 

tiết nên định mức ca máy đã dự tính thường không đúng với thực tế thi công. Công 

ty chỉ xây dựng chi tiết định mức ca máy theo tháng đối với máy móc, thiết bị đi 

thuê. Còn đối với máy của Công ty, Công ty chỉ xây dựng định mức về nhiên liệu 
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và chi phí cho lái máy theo tháng và được thể hiện trong Bảng dự trù khối lượng và 

kinh phí hàng tháng. Tuy nhiên, Công ty lại không tách riêng định mức nhiên liệu 

cho từng loại máy và từng ca máy. 

 - Xây dựng định mức chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung ở Công ty chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng chi 

phí nhưng lại phức tạp hơn ba loại chi phí trên do gồm nhiều loại chi phí: Lương và 

BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo lương của Ban chỉ huy công trường; BHXH, 

BHYT, BHTN trích theo lương của bộ phận lái máy, chi phí mua các đồ dùng thiết 

yếu tại công trường, … Trong khoản mục chi phí sản xuất chung, Công ty chỉ xây 

dựng định mức lương tháng cho Ban chỉ huy công trường, còn những chi phí khác 

Công ty thường không xây dựng định mức. 

 - Xây dựng định mức chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty hầu như không có biến động nhiều 

giữa các tháng. Công ty không xây dựng định mức cho khoản mục chi phí này mà chỉ 

ước tính chi phí quản lý doanh nghiệp theo doanh thu khi lập hồ sơ đấu thầu. 

Như vậy, Công ty đã xây dựng đa số định mức giá và lượng cho từng công 

trình, hạng mục đối với những khoản chi phí có tính biến động lớn và chiếm tỷ 

trọng lớn trong tổng chi phí. Tuy nhiên, định mức được xây dựng khi lập hồ sơ đấu 

thầu thì chi tiết nhưng chưa thực sự sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp còn 

định mức được xây dựng hàng tháng thì không đầy đủ. Điều này đã gây khó khăn 

cho công tác kiểm soát chi phí của Công ty. 

3.3.3. Thực trạng việc xác định thông tin thực tế về chi phí 

Đối tượng tập hợp chi phí tại Công ty là các công trình gắn với từng hợp đồng 

xây dựng, đôi khi Ban Giám đốc cần thông tin chi phí chi tiết về một hạng mục nhỏ 

thì công trường được yêu cầu báo cáo chi phí cho một hạng mục nhỏ đó. 

Đối tượng tính giá thành là khối lượng công việc đã hoàn thành đạt tiêu chuẩn 

kỹ thuật được chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu thanh toán. 

Phương pháp tập hợp chi phí tại Công ty chủ yếu theo phương pháp trực tiếp, các 

chi phí liên quan đến nhiều công trình hoặc hạng mục được phân bổ theo tỉ lệ %  doanh 
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thu của công trình so với tổng doanh thu các công trình mà chi phí đó có liên quan. 

• Tập hợp chi phí ở bộ phận công trường 

Ø Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Chi phí nguyên vật liệu ở Công ty chủ yếu phát sinh ở bộ phận công trường. 

Căn cứ vào tiến độ và khả năng thi công của ngày hôm sau mà các tổ, đội nhân 

công báo chủng loại và số lượng vật tư, công cụ dụng cụ với Ban chỉ huy công 

trường. Sau khi xem xét tình hình thực tế Ban chỉ huy công trường duyệt số lượng 

vật tư, công cụ dụng cụ này và báo cho thủ kho công trường biết để chuẩn bị xuất 

vật tư cho từng tổ đội. 

Khi xuất vật tư cho từng tổ đội, thủ kho có trách nhiệm cân đong, đo, đếm 

từng loại vật tư và ghi vào Phiếu giao nhận vật tư gồm hai liên có chữ ký của thủ 

kho và người nhận hàng. Phiếu giao nhận vật tư phải có dấu giáp lai giữa hai liên 

mới được coi là hợp lệ. Đối với loại vật tư khó xácđịnh được khối lượng chính 

xácnhư cát, đá thì thủ kho thường xácđịnh khối lượng theo số lượng xe và thể tích 

của thùng xe chứa vật liệu vận chuyển. 

Đối với các vật tư nhỏ lẻ có giá trị thấp, ít phát sinh thì Công ty giao cho công 

trường tựđi mua. Thông thường những vật tư này mua về sẽ dùng ngay. Ban chỉ huy 

công trường căn cứ vào hóađơn hoặc giấy biên nhận về việc mua bán những vật tư 

này để ghi vào Báo cáo thu chi hàng tháng và gửi về Công ty trước ngày 05 của 

tháng sau. Trên báo cáo này ghi số tiền đã thanh toán tức là ghi chép trên góc độ chi 

tiêu chứ không phải là ghi chép chi phí. 

Ø Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 

Công ty thuê nhân công theo hình thức thuê khoán và lập thành các tổ thi công. 

Đại diện các tổ thi công ký hợp đồng giao khoán với Công ty, trong hợp đồng giao 

khoán quy định nội dung công việc, khối lượng, đơn giá, chất lượng, thời gian 

nghiệm thu thanh toán và quyền và nghĩa vụ của các bên. Mỗi tổ thi công một tập 

hợp công việc có đặc điểm kỹ thuật tương đồng nhau như: tổ xây thô, tổ ván khuôn, 

tổ sắt, tổ điện nước, … 

Đến cuối tháng hoặc vào thời điểm kết thúc công việc giao khoán, Ban chỉ huy 
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công trường cử cán bộ kỹ thuật kết hợp với tổ nhân công nghiệm thu công việc cả 

về khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành. Sau đó căn cứ vào hợp đồng 

giao khoán lập Biên bản nghiệm thu khối lượng, giá trị khối lượng công việc hoàn 

thành . Biên bản này được gửi về văn phòng Công ty trước ngày 05 của tháng sau 

và số liệu của Biên bản này được ghi vào Báo cáo giá trị khối lượng vật tư, thuê 

máy, công nhật nhập trong tháng.  

Ø Tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 

Máy thi công tại công trường gồm hai loại: máy tự có và máyđi thuê. Cả hai 

loại máy đều được ghi nhật trình máy hàng ngày, trong nhật trình ghi rõ tên lái máy, 

thời gian làm việc, nội dung công việc, đổ bao nhiêu nhiên liệu và nguyên nhân máy 

không làm việc. 

Đối với máy đi thuê, Ban chỉ huy công trường căn cứ vào Nhật trình máy 

và Hợp đồng thuê máy để tính ra giá trị khối lượng thuê máy. Giá trị khối 

lượng này được ghi vào Báo cáo giá trị khối lượng vật tư, thuê máy, công nhật 

nhập trong tháng .  

Đối với máy tự có, Ban chỉ huy công trường căn cứ vào Nhật trình máy để tính 

lương, phụ cấp của lái máy và ghi vào Bảng lương cán bộ công nhân viên công trường. 

Bảng lương này được gửi về văn phòng Công ty trước ngày 05 của tháng sau. 

Ngoài việc ghi chép nhiên liệu trong Nhật trình máy, ở công trường còn ghi 

chép số lượng, giá trị nhiên liệu nhập về thể hiệnở bảng theo dõi tiền dầu và số 

lượng dầu còn tồn vào cuối tháng thể hiệnởBáo cáo về máy móc, thiết bị, dụng cụ, 

vật tư chính còn tồn. 

Ø Tập hợp chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung được tập hợpở công trường chỉ bao gồm: lương, phụ 

cấp của Ban chỉ huy công trường, bảo vệ và cấp dưỡng và tất cả các chi phí đã được 

thanh toán bằng tiền mặt tại công trường mà không nằm trong ba loại chi phí đã 

nghiên cứuở trên. Tuy nhiên, các chi phí bằng tiền này đều được ghi chép dưới góc 

độ chi tiêu tức là ghi giá thanh toán. 

Đến cuối tháng, Ban chỉ huy công trường căn cứ vào Bảng chấm công và Hợp 
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đồng lao động lập Bảng lương cán bộ công nhân viên công trường. Căn cứ vào sổ 

ghi chép chi tiêu của thủ quỹ, sổ ghi chép chi tiêu của nhân viên cấp dưỡng, các hóa 

đơn chứng từ kèm theo để lập Báo cáo thu chi hàng tháng. 

Các báo cáo, bảng kê, biên bản được gửi về văn phòng Công ty đều phải kèm 

theo chúng từ gốc để chứng minh và đã được Chủ nhiệm công trường xác nhận. 

• Tập hợp chi phí ở văn phòng Công ty 

Ø Tập hợp chi phí sản xuất  

Căn cứ vào các báo cáo, bảng kê và chứng từ gốc công trường gửi về, kế toán 

ở bộ phận văn phòng tập hợp chi phí sản xuất như sau: 

Tuy nhiên, bộ phận công trường chỉ báo cáo theo số phải thanh toán mà không 

tách riêng giá trị chưa thuế và thuế GTGT trong đó. Khi kế toán nhận được báo cáo và 

hóa đơn từ công trường gửi về thì phải làm thêm một công đoạn là tách riêng giá trị 

chưa thuế và thuế GTGT để phản ánh chi phí thực tế được tính cho từng công trình.. 

Kế toán căn cứ vào những nguồn dữ liệu sau để tập hợp chi phí cho từng đối 

tượng tập hợp chi phí: 

Căn cứ vào Bảng báo cáo thu chi hàng tháng công trường gửi về, kế toán lập 

Bảng tổng hợp số liệu từ Báo cáo thu chi hàng tháng trong đó tách riêng từng mục 

chi phí và thuế GTGT. 

Căn cứ vào Báo cáo giá trị khối lượng vật tư, thuê máy và công nhật; Báo cáo 

về máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư chính còn tồn tháng trước và Báo cáo về máy 

móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư chính còn tồn tháng này; Bảng tổng hợp số liệu từ Báo 

cáo thu chi hàng tháng và các hóa đơn chứng từ kèm theo, kế toán tính được giá trị 

vật tư, máy, nhân công và các chi phí khác đã tiêu hao trong tháng. Đồng thời kế 

toán phải bổ sung thêm các chi phí ở công trường chưa tập hợp và thống kê như: chi 

phí khấu hao tài sản cố định, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ trích theo lương tính 

vào chi phí của cán bộ công nhân viên ở công trường, phí kỹ quỹ, bảo lãnh, các chi 

phí được văn phòng Công ty chi trả như bảo hiểm tai nạn, cước vận chuyển máy. 

Nếu trong tháng có chi phí phát sinh liên quan đến nhiều công trình thì kế toán 

phân bổ chi phí cho từng công trình. Những chi phí cốđịnh này thường là máy thi 
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công trong một tháng thi công nhiều công trình hay cán bộ kỹ thuật trong một tháng 

làm việcở nhiều công trình. Kế toán phân bổ các chi phí này như sau: 

- Phân bổ chi phí của máy thi công hoạt động ở nhiều công trình trong một 

tháng: Kế toán căn cứ vào Nhật trình máy để tính số giờ làm việc thực tế của máy ở 

từng công trình và lấy đây là tiêu thức phân bổ chi phí khấu hao, chi phí nhiên liệu, 

lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương của nhân viên lái máy cho từng công 

trình liên quan. 

- Phân bổ chi phí của cán bộ kỹ thuật làm việc ở nhiều công trình trong một 

tháng: Cũng giống như phân bổ chi phí của máy thi công, kế toán tính số ngày làm 

việc thực tế của cán bộ kỹ thuật này ở từng công trường và lấy đây là tiêu thức phân 

bổ tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí cho từng 

công trình có liên quan. 

Sau khi đã thu thập được các thông tin chi phí của công trường kế toán 

lậpbảng tổng hợp chi phí cho từng tháng của từng công trình. 

Bảng tổng hợp chi phí này được trình lên Phó Giám đốc tài chính xem xét. 

Quá trình tập hợp chi phí được thực hiện tương tự như các công trình còn lại. 

Ø Tập hợp chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp  

Để có vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty phảiđi vay vốnđể bố 

sung vào nguồn vốn lưu động của mình. Công ty chủ yếu vay của các Ngân hàng 

thương mại cổ phần  và vay theo từng công trình gắn với hợp đồng xây dựng cụ thể. 

Chi phí tài chính của Công ty được tập hợp dựa trên Phiếu báo Nợ của ngân hàng 

cho vay và Hợp đồng tín dụng. Chi phí tài chính được kế toán quản trị tập hợp trực 

tiếp vào từng công trình. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty gồm nhiều khoản mục chi phí nhỏ 

và thường ổn định qua các tháng trong đó chi phí tiền lương chiếm tỷ trọng lớn 

trong chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp được tập hợp căn 

cứ vào các chứng từ:  

ü Bảng thanh toán lương bộ phận văn phòng 

ü Bảng tính các khoản trích theo lương 
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ü Bảng tính và phân bổ khấu hao 

ü Các hóa đơn chứng từ chi phí của bộ phận văn phòng 

ü Phí chuyển tiền trên các Giấy báo Nợ của ngân hàng 

• Tính giá thành sản phẩm xây lắp 

Căn cứ vào Bảng báo cáo khối lượng hoàn thành do công trường gửi về và 

Bảng tổng hợp chi phí, kế toán tính được giá thành của phần khối lượng đó. 

Hiện nay, Công ty đang áp dụng hai phương pháp tính giá trị sản phẩm dở 

dang cuối kỳ: đánh giá theo % hoàn thành và theo mức độ hoàn thành thực tế của 

công việc xây lắp. Tiêu chí để lựa chọn phương pháp đánh giá là sản phẩm dở dang 

cuối kỳ đã có những khoản mục chi phí nào trong ba khoản mục chi phí NVL trực 

tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sử dụng máy thi công. Kế toán cho rằng 

chi phí chung chủ yếu là chi phí cố định nên được tính hết vào giá trị sản phẩm 

hoàn thành. Phương pháp đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo % hoàn 

thành áp dụng với sản phẩm dở dang cuối kỳ đã bao gồm từ hai loại chi phí trở lên 

trong ba loại chi phí trên, còn nếu sản phẩm dở dang cuối kỳ mới bao gồm một loại 

chi phí thì áp dụng theo mức độ hoàn thành thực tế của công việc.  

- Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp đánh giá % 

hoàn thành được tính theo công thức: 

Giá trị sản 

phẩm dở 

dang cuối kỳ 

= 
 

(3.6) 

- Đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành thực tế 

được tính theo công thức: 

Giá trị sản 

phẩm dở 

dang cuối kỳ 

= 
 

x 

KL 

CVDD 

cuối kỳ 

(3.7) 
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3.4. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần VIMECO 

3.4.1. Những thành tựu đạt được  

Qua việc nghiên cứu công tác kế toán tại Công ty Cổ phần VIMECO nhận 

thấy có những ưu điểm nổi bật sau: 

Về tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh chung tại Công ty: 

- Nhận thức vai trò quan trọng của công tác kế toán Công ty đã chú trọng đến 

công việc tuyển dụng, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chế độ, chính sách kế toán cho 

cán bộ, nhân viên kế toán trong công ty. 

- Tại công ty có nhiều tổ đội khoán, tổ trực thuộc nên công việc kế toán khá 

nhiều. Tuy nhiên, việc theo dõi tình hình hoạt động của đơn vị chặt chẽ thông qua 

báo cáo nội bộ của công ty, việc tổ chức sổ kế toán và luân chuyển chứng từ sổ sách 

tương đối hợp lý. Công việc kế toán được thực hiện trên hệ thống máy vi tính nối 

mạng với nội bộ nên thông tin kế toán khi phát sinh, được cập nhập vào máy vi tính 

một cách chính xác và nhanh chóng, kịp thời đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông 

tin cho quản lý. 

- Bộ máy kế toán ở công ty và nhân viên kinh tế ở tổ, đội khoán đều được tổ 

chức tương đối gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm kinh doanh với đội ngũ nhân viên có 

trình độ nghiệp vụ được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Hoạt động của bộ máy kế 

toán cơ bản đáp ứng được nhu cầu quản lý của doanh nghiệp, phát huy được vai trò 

của kế toán trong quản lý kinh tế, tài chính phục vụ cho yêu cầu quản lý và điều 

hành hoạt động kinh doanh. 

Ở công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung là phù hợp với đặc 

điểm của công ty. Mô hình này giúp cho việc xử lý công việc được kịp thời, và 

quản lý tài chính được chặt chẽ. Bên cạnh đó được hỗ trợ của phần mền máy tính 

nên công việc cũng được tập trung và theo dõi tốt. 

- Hệ thống tài khoản kế toán chi tiết đến từng đối tượng có liên quan, do vậy 

đáp ứng cung cấp thồng tin nhanh chóng rõ ràng, cụ thể cho các đối tượng sử dụng 
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thông tin. 

- Công ty thực hiện đúng các chính sách chế độ kế toán hiện hành của Bộ tài 

chính. Việc áp dụng thống nhất về hệ thống chứng từ, tài khoản, hình thức kế toán, 

phần mềm kế toán và các chính sách, kế toán khác do Tổng công ty xuất nhập khẩu 

xây dựng Việt Nam (VINACONEX) quy định đã tạo ra sự thống nhất cao trong 

toàn ngành. Từ đó có thể so sánh số liệu, tập hợp thông tin dễ dàng nhanh chóng, 

cung cấp lập thông tin báo cáo cho toàn ngành.  

Về công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại  Công ty: 

- Về kế toán chi phí sản xuất kinh doanh 

+ Chứng từ sử dụng: chứng từ liên quan đến chi phí mặc dù phát sinh tại Công 

ty là rất nhiều nhưng cuối mỗi tháng đều được đóng thành sổ sách gọn gàng. Các 

chứng từ phiếu thu, chi tiền mặt, giấy nộp ngân sách Nhà nước,… đều tuân theo 

mẫu chuẩn của Bộ Tài chính, thông tin trên chứng từ bảo đảm hợp pháp, hợp lệ và 

cung cấp đầy đủ thông tin cho hạch toán. Việc bảo quản chứng từ thực hiện khoa 

học, theo đúng chế độ do Bộ Tài chính quy định. 

+ Phân loại chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất được phân loại theo các khoản 

mục chi phí là hợp lý về cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý sản xuất, tạo điều 

kiện cho việc theo dõi quản lý chi phí chặt chẽ và chính xác. Các chi phí sản xuất 

được tập hợp riêng theo từng khoản mục, từng công trình, HMCT tạo điều kiện 

thuận lợi cho công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo từng yếu tố chi phí. 

+ Sổ sách kế toán: Công ty đã mở sổ theo dõi chi tiết tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm theo từng công trình, HMCT đã cho phép có thể đánh 

giá tình hình thực hiện dự toán chi phí cũng như giá thành của từng công trình, 

HMCT, tạo điều kiện cho công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

được tốt hơn. Công ty đã lập được bảng tính giá thành các ông trình trong năm 

trong đó thể hiện rõ từng khoản mục chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, giá thành 

sản xuất, doanh thu, lãi (lỗ) của từng công trình, HMCT. Cuối quý kế toán Công ty 

tiến hành in sổ chi tiết theo từng tài khoản 154, 621, 622, 627, 635, 642, …và đóng 

thành từng file rất gọn gàng. Sổ sách được bảo quản cẩn thận và được ký đầy đủ.  
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- Về kế toán doanh thu tại Công ty 

+ Chứng từ sử dụng: cơ sở kế toán ghi nhận doanh thu đều dựa trên hoá đơn 

giá trị gia tăng do Bộ Tài chính phát hành, các Biên bản nghiệm thu khối lượng xây 

lắp hoàn thành, Bảng quyết toán giá trị KLXL hoàn thành. Doanh thu được ghi 

nhận tin cậy, đúng kỳ, không có khoản doanh thu khống. Hoá đơn (liên 3) mà Công 

ty giữ lại được lưu chi tiết theo từng công trình, HMCT. Công việc này giúp cho 

việc đối chiếu công nợ được thuận lợi, các hóa đơn được lưu giữ cẩn thận. 

+ Tài khoản sử dụng: Việc phân loại chi tiết tài khoản doanh thu theo từng 

công trình, HMCT tạo điều kiện cho công tác tổng hợp số liệu doanh thu được 

nhanh chóng, thuận lợi. 

+ Sổ sách kế toán: cũng như sổ sách các tài khoản liên quan đến chi phí, các 

sổ kế toán về doanh thu cũng được mở chi tiết cho từng công trình, HMCT. Cuối 

mỗi quý kế toán in sổ các TK511, 515, 711 và đóng thành từng file chi tiết. 

- Về kế toán kết quả kinh doanh: Kế toán Công ty đã hạch toán chính xác các 

khoản doanh thu nhờ đó xác định chính xác kết quả kinh doanh của từng công trình, 

HMCT và của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

3.4.2. Một số hạn chế, tồn tại  

Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác kế toán tại Công ty Cổ phần VIMECO 

còn tồn tại một số hạn chế, tồn tại:  

3.4.2.1. Dưới góc độ kế toán tài chính 

* Tồn tại về kế toán chi phí sản xuất kinh doanh 

- Do địa bàn hoạt động của công ty rộng nên việc thu thập, lập và gửi chứng từ 

về phòng Tài chính Kế toán của công ty đều do nhân viên thống kê kế toán đội thực 

hiện. Thực tế việc giao nộp chứng từ về công ty đôi khi còn chậm trễ, có bảng tổng 

hợp rồi nhưng chưa đủ chứng từ gốc do đội chưa lấy được từ người bán mà theo 

quy định chứng từ tổng hợp phải kèm theo các chứng từ gốc mới có giá trị sử dụng 

thông tin quản lý kinh tế nói chung và trong ghi sổ kế toán nói riêng. Điều này ảnh 
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hưởng đến việc hạch toán và cung cấp thông tin kế toán. 

- Hiện nay, ở công ty chi phí máy thi công không được hạch toán vào TK 623 

mà hạch toán vào TK 627. Việc hạch toán như vậy một mặt không phù hợp với chế 

độ kế toán hiện hành, mặt khác không giúp cho Công ty giám sát được từng loại chi 

phí phát sinh.  

- Chi phí bán hàng phát sinh ít nên công ty đã tập hợp và hạch toán vào chi phí 

quản lý doanh nghiệp như thế là không đúng với nội dung, tính chất của chi phí và 

nguyên tắc hạch toán chi phí do đó dẫn tới các thông tin về chi phí cung cấp không 

được chính xác 

- Công ty chưa tiến hành việc trích trước chi phí sửa chữa máy thi công mà chi 

phí này phát sinh khi máy đang thi công công trình, HMCT nào thì tập hợp vào chi 

phí sử dụng máy thi công của công trình, HMCT đó. Việc này có thể làm cho giá 

thành công trình, HMCT tăng đột biến, không phản ánh chính xác kế hoạch hạ giá 

thành sản phẩm. 

- Việc kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang, xác định số vật liệu tồn cuối kỳ 

tại công trường chưa được thực hiện nghiêm túc. Việc hạch toán chi phí sản xuất 

kinh doanh cuối kỳ không dựa trên khối lượng dở dang cuối kỳ nên xác định giá 

vốn một số công trình không chính xác trong kỳ. Từ đó ảnh hưởng đến việc đảm 

bảo tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả 

kinh doanh của công ty trong các thời kỳ. 

+ Công ty chưa xây dựng được giá thành kế hoạch, chưa quan tâm đến công 

tác phân tích chi phí và giá thành để tìm ra nguyên nhân, những nhược điểm còn tồn 

tại trong công tác quản lý chi phí, tính giá thành từ đó có những giải pháp khắc phục 

những nhược điểm, khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp. 

* Tồn tại về kế toán doanh thu 

Việc hạch toán một số khoản mục doanh thu tại công ty còn chưa chính xác và 

phù hợp đặc biệt là phần chứng từ để hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ. 

* Tồn tại về kế toán kết quả hoạt động kinh doanh 
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Do có những hạn chế về kế toán chi phí sản xuất và doanh thu nên ảnh hưởng 

đến tính chính xác, trung thực của việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong 

kỳ tại công ty. Có thể nói công ty chỉ mới tiến hành kế toán tổng hợp và kế toán chi 

tiết trong lĩnh vực chi phí hoạt động, giá thành, doanh thu trên góc độ của kế toán 

tài chính. Công tác tập hợp, phân tích chi phí, doanh thu còn đơn giản chủ yếu là để 

đáp ứng yêu cầu tính giá thành và xác định kết quả kinh doanh mà chưa chú trọng 

đến yêu cầu kiểm tra, kiểm soát chi phí. Ngày nay, trong điều kiện mới kế toán phải 

cung cấp thông tin một cách linh hoạt, hợp lý giúp các nhà quản lý có những quyết 

định đúng đắn chứ không chỉ dừng lại ở việc ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh, … 

Tóm lại, công tác kế toán, chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty cổ phần VIMECO đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, để 

công tác kế toán trở thành một công cụ đắc lực, đáp ứng nhu cầu thông tin hơn nữa 

cho nhà quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh thì công tác kế toán tại công ty 

cần được hoàn thiện theo một số giải pháp được đề cập ở phần sau. 

3.4.2.2. Dưới góc độ kế toán quản trị  

* Tồn tại về phân loại chi phí 
Công ty mới chỉ phân loại chi phí theo chức năng mà chưa quan tâm đến phân 

loại chi phí theo yêu cầu của kế toán quản trị, do đó chưa đáp ứng được thông tin 

cần thiết cho nhà quản lý trước biến động phức tạp của thị trường, điều này làm hạn 

chế tính hữu ích của các thông tin chi phí đối với công tác quản trị và ra quyết định 

về chi phí của công ty. 

Bộ phận kế toán công trường nhận diện chi phí chưa chính xác. Theo họ, chi 

phí là số tiền phải bỏ ra trong suốt quá trình thi công công trình, có nghĩa là chi phí 

là tổng thanh toán bao gồm cả giá trị hàng mua và các khoản thuế, phí nếu có. Vì 

vậy trên tất cả các báo cáo công trường gửi về đều thể hiện giá thanh toán và kế 

toán ở văn phòng Công ty phải căn cứ vào các chứng từ kèm theo để bóc tách giá trị 

hàng mua và thuế để phản ánh chính xác chi phí. 

Công ty mới chỉ phân loại chi phí theo chức năng mà chưa quan tâm đến cách 
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phân loại theo các tiêu thức khác, đặc biệt là tiêu thức phân loại theo cách ứng xử 

của chi phí để phân loại chi phí thành định phí và biến phí, từ đó mới dễ dàng cho 

công tác lập dự toán và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. 

* Tồn tại về phân tích và xây dựng định mức chi phí 
Việc lập dự toán chi phí, giá thành và dự trù chi phí hàng tháng của Công ty 

còn nhiều bất cập, dự toán được lập theo định mức do Bộ Xây dựng ban hành. Có 

thể nói đây là định mức chung cho các công trình, tuy nhiên, không phải công trình 

nào cũng giống công trình nào và có một số công việc không thực sự thực hiện theo 

như dự toán. Ví dụ: Công tác phá bê tông theo Bộ Xây dựng hướng dẫn sẽ thực hiện 

bằng máy nén khí, búa căn và có nhân công vận hành, nhưng thực tế Công ty lại 

máy xúc đầu có gắn búa thủy lực để phá. Như vậy chi phí giữa dự toán và thực tế 

hoàn toàn khác nhau. Bộ phận kỹ thuật vẫn lập dự toán công việc này theo hướng 

dẫn của Bộ Xây dựng, điều này gây khó khăn cho bộ phận kế toán lập kế hoạch chi 

phí, giá thành. Khi lập dự toán đấu thầu Công ty vẫn phải áp dụng định mức do Bộ 

Xây dựng ban hành. Khi cân đối chi phí để lập dự toán giá thành Công ty căn cứ 

vào tình hình thực tế để xây dựng định mức dự toán cho phù hợp mà vẫn đảm bảo 

chất lượng. Điều này tạo nên sự khác biệt giữa định mức được chủ đầu tư thanh 

toán và định mức thi công thực tế gây khó khăn khi phân tích biến động chi phí. 

Mặt khác, việc xây dựng định mức chi tiết ban đầu Công ty vẫn chưa thực 

hiện được với tất cả các khoản mục chi phí như chi phí sản xuất chung và chi phí 

quản lý doanh nghiệp mới tính theo % các chi phí trực tiếp khác mà chưa chia nhỏ 

cho từng khoản mục chi phí nhỏ chứa trong nó. Như vậy, khi phân tích biến động 

chi phí kế toán chỉ phân tích được về mặt tổng chi phí và nếu có chênh lệch thì phải 

tìm hiểu tất cả các chi phí có trong nó để tìm ra chi phí không hợp lý và nguyên 

nhân để khắc phục. 

Công ty mới lập dự toán giá thành cho cả công trình khi tham gia đấu thầu mà 

chưa lập dự toán giá thành từng tháng hay từng giai đoạn thi công. Khi lập dự toán 

giá thành đấu thầu, giá các yếu tố đầu vào kế toán lấy trên các báo giá hoặc giá thị 

trường của thời điểm đó. Nhưng các sản phẩm xây lắp thường có thời gian thi công 

kéo dài, giá cả thị trường biến động và có phần phụ thuộc vào thời tiết nên dự toán 
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giá thành ban đầu có thể không còn phù hợp nữa và làm ảnh hưởng đến kế hoạch 

sản xuất kinh doanh của Công ty. 

* Tồn tại về xác định thông tin chi phí 
Việc thu thập thông tin chi phí của Công ty còn nhiều hạn chế. Cụ thể: 

+ Ở bộ phận công trường chưa sử dụng hệ thống chứng từ do Bộ Tài chính 

ban hành mà mới sử dụng chứng từ do Công ty tự xây dựng như Phiếu giao nhận 

vật tư, Nhật trình máy, còn nghiệp vụ thu chi tiền mặt thì ghi vào Sổ quỹ và người 

giao, người nhận ký trực tiếp vào Sổ quỹ mà không dùng đến Phiếu nhập kho, Phiếu 

xuất kho, Phiếu thu, Phiếu chi. Điều này đã làm đơn giản công tác kế toán ở công 

trường nhưng lại gây khó khăn cho công tác quản lý vì trong những chứng từ Công 

ty xây dựng không có xác nhận của Chủ nhiệm công trường và cả Sổ quỹ cũng vậy, 

chỉ có hai cá nhân xác nhận trong đó. 

+ Chưa đảm bảo tính kịp thời của thông tin chi phí: do đến đầu tháng sau kế 

toán ở văn phòng Công ty mới tập hợp được chi phí tháng trước cho từng công 

trình. Như vậy phải đến đầu tháng sau Công ty mới nắm bắt được thông tin của 

tháng trước. 

+ Ở bộ phận công trường mới chỉ tập hợp một phần thông tin ban đầu về chi 

phí và tổng hợp thành các báo cáo, sau khi nhận được báo cáo kế toánở văn phòng 

Công ty phải đối chiếu lại với chứng từ gốc và tập hợp lại chi phí cho từng công 

trình. Điều này gây mất thời gian và thông tin chi phíở công trường không đáp ứng 

được yêu cầu quản lý. 

+ Việc phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp theo % doanh thu cho từng 

công trình khi tính giá thành toàn bộ không hợp lý vì mỗi một công trình có 

phương thức và mức độ quản lý khác nhau nên chi phí quản lý ở mỗi công trình 

cũng khác nhau. 

Thông tin KTQT tại Công ty chủ yếu là các thông tin quá khứ. Các thông tin 

quá khứ này chủ yếu giúp cho KTQT thực hiện chức năng phân tích, đánh giá và dự 

đoán, giúp các nhà quản trị trong Công ty quản lý kiểm soát, phân tích và đánh giá 

trách nhiệm quản lý trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đúc rút kinh 

nghiệm làm cơ sở cho việc dự đoán thông tin tốt hơn trong các kỳ hoạt động tiếp 
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theo.Tuy nhiên trong các trường hợp ra quyết định, những thông tin quá khứ không 

giúp ích cho nhà quản trị trong việc lựa trọn các phương án. 

Trong một số trường hợp thông tin KTQT chi phí, doanh thu và kết quả chưa 

kịp thời cho việc ra các quyết định dài hạn. Do việc tổ chức hạch toán ban đầu chưa 

được tổ chức để thuận tiện cho việc tập hợp và phân tích thông tin của KTQT. Bên 

cạch đó, việc yêu cầu cung cấp các thông tin KTQT để ra quyết định của nhà quản 

trị không nhiều và thường xuyên cũng dẫn đến việc tổ chức hạch toán ban đầu phục 

vụ cho việc thu thập và phân tích thông tin của KTQT bị xem nhẹ. 
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CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần VIMECO 

Kinh tế luôn phát triển, cơ chế quản lý luôn được hoàn thiện để quản lý hiệu 

quả nền kinh tế. Kế toán là công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế nên 

phải được hoàn thiện liên tục. Kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh là một 

phần của kế toán trong doanh nghiệp nên nó cũng cần phải được hoàn thiện để đáp 

ứng nhu cầu thông tin cho quản lý chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh, đảm bảo 

cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững. 

Có thể nói kế toán là công cụ quản lý kinh tế quan trọng trong hệ thống quản 

lý tài chính. Vì vậy tổ chức khoa học, hợp lý công tác kế toán không những đảm 

bảo được việc thu nhận hệ thống hoá và cung cấp thông tin kế toán, mà còn phục vụ 

tốt các yêu cầu quản lý kế toán tài chính, giúp cho nhà quản lý có thông tin chính 

xác phục vụ ra quyết định trong qúa trình sản xuất kinh doanh. 

Mục đích của sản xuất kinh doanh là lợi nhuận tối đa nhưng trước hết các 

doanh nghiệp phải bù đắp được các chi phí bỏ ra và có lãi sau đó sẽ tối đa hoá lợi 

nhuận bằng cách tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí. 

Vì vậy hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nói chung và tổ chức công tác kế 

toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả nói riêng là một sự cần thiết khách quan. 

Bởi lẽ: 

Thứ nhất, do yêu cầu sự của phát triển kinh tế mà cần thiết phải có những 

thông tin tài chính chính xác, hiệu quả, đáng tin cậy. Các thông tin kế toán vừa mang 

tính định tính, vừa mang tính định lượng, các thông tin này rất quan trọng đối với 

những đối tượng sử dụng thông tin. Thông tin kế toán cung cấp không chỉ quan trọng 

đối với bản thân doanh nghiệp mà còn rất quan trọng đối với nhà nước trong việc 

kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách chế độ, từ đó nghiên cứu bổ sung chính 

sách, chế độ cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp và điều kiện 
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thực tế của đất nước. 

Thứ hai, mỗi một doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất kinh doanh đều mong 

muốn đạt hiệu quả kinh doanh cao. Các công ty cần đưa ra những quyết định để 

nâng cao doanh thu, tiết kiệm và hạ thấp được chi phí, không ngừng nâng cao lợi 

nhuận. Để làm được điều đó thì thông tin về kinh tế, tài chính là rất quan trọng cho 

bản thân các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Thông tin mà kế toán cung cấp là một 

trong những loại thông tin cần thiết nhất, thông tin đó cần phải đảm bảo chính xác, 

đầy đủ kịp thời, hiệu quả để cung cấp tốt nhất cho nhà quản trị doanh nghiệp, cho 

các nhà đầu tư... Để đảm bảo được yêu cầu sử dụng và cung cấp thông tin Công ty 

cổ phần VIMECO cần phải hoàn thiện công tác kế toán nói chung đặc biệt là hoàn 

thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. 

Thứ ba, trong bối cảnh hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay đang từng bước 

trong lộ trình hoàn thiện nhằm phù hợp với sự phát triển của kế toán quốc tế nhưng 

cùng phải đảm bảo thích hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam. Cụ thể 

Việt Nam đã ban hành luật kế toán, và gần đây là hệ thống các chuẩn mực kế toán 

dựa theo nguyên tắc tuân thủ các thông lệ chuẩn mực kế toán quốc tế. Tuy nhiên 

quá trình đổi mới đó đang trong giai đoạn đầu nên khó tránh khỏi những bất cập. Hệ 

thống kế toán Việt Nam đang cần có những sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện sao cho 

phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trong đó kế toán về chi phí, doanh thu, xác định 

kết quả kinh doanh cũng là một phần rất quan trọng cần được hoàn thiện. 

Do đó, hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, xác định kết quả kinh doanh là 

một nhu cầu tất yếu và cần thiết trong điều kiện của Việt Nam hiện nay nói chung 

và tại Công ty cổ phần VIMECO nói riêng. 

4.2. Yêu cầu và nội dung hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt 

động kinh doanh tại Công ty cổ phần VIMECO 

4.2.1. Yêu cầu hoàn thiện 

 Để phát huy vai trò là công cụ quản lý, kế toán tài chính trong doanh nghiệp 

cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết định. Việc hoàn thiện kế toán chi phí, 
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doanh thu, xác định kết quả kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm tính chất hoạt động, đặc điểm tổ chức 

quản lý, quy mô phạm vi sản xuất kinh doanh, yêu cầu và phân cấp quản lý của 

doanh nghiệp, trình độ chuyên môn của những người làm công tác kế toán cũng như 

tình trạng trang bị các phương tiện kỹ thuật, tính toán ghi chép. 

- Phải phù hợp với đặc thù về quản lý kinh tế của Việt Nam hiện nay, đặc thù 

của ngành và sự phát triển trong tương lai. Với đặc thù phát triển kinh tế đất nước 

theo kinh tế thị trường mang định hướng XHCN nên việc quản lý kinh tế của Việt 

Nam có những đặc thù riêng. Kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế, 

nên không thể tách rời khỏi các chính sách về quản lý kinh tế tài chính của một 

quốc gia, do đó nhà nước phải sử dụng kế toán để quản lý kiểm soát các hoạt động 

kinh tế của doanh nghiệp. Với đặc thù này hệ thống kế toán Việt Nam được xây 

dựng dựa trên các chính sách kinh tế tài chính hiện hành về doanh thu, chi phí,  xác 

định kết quả kinh doanh và các quy định khác. 

- Phải đảm bảo vận dụng hợp lý các văn bản, chế độ chính sách kế toán, hướng 

dẫn về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả  kinh doanh do nhà 

nước ban hành. 

- Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, xác định kết quả kinh doanh phải đảm 

bảo hài hoà với các nguyên tắc chuẩn mực kế toán quốc tế trong điều kiện hội nhập 

kinh tế Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới là Việt Nam phải đổi mới 

cơ chế quản lý, phù hợp với các quan điểm phát triển theo xu hướng quốc tế hoá. 

Công cuộc đổi mới toàn diện này đã tác động sâu sắc đến hệ thống công cụ quản lý 

kinh tế nói chung và lĩnh vực kế toán nói riêng. Việt Nam đã và đang có những nỗ 

lực và bước đi thích hợp tiến tới hội nhập quốc tế về lĩnh vực kế toán. Việc hoàn 

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

nói riêng phải hài hoà với nguyên tắc, chuẩn mực kế toán quốc tế, đồng thời phải 

tiếp thu những quan điểm, nội dung và phương pháp kế toán doanh thu, chi phí của 

một số nước trên thế giới làm cơ sở thực hiện cho quá trình nghiên cứu hoàn thiện 

hệ thống kế toán hiện hành có như vậy mới đảm bảo tính thống nhất trong việc cung 
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cấp thông tin kế toán, tính so sánh được về tài chính giữa các doanh nghiệp, giữa 

các thời kì với nhau không chỉ trong phạm vi quốc gia mà trên phạm vi quốc tế. 

Đưa kế toán Việt Nam dẫn đến hội nhập và phát triển cùng với sự phát triển của kế 

toán trên thế giới. 

- Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu, xác định kết quả kinh doanh phải đáp 

ứng yêu cầu hiệu quả và mang tính khả thi cao. Tính hiệu quả đòi hỏi các giải pháp 

hoàn thiện của kế toán khi thực hiện phải đem lại sự cải tiến trong công tác kế toán 

đơn giản, dễ hiểu mang lại chất lượng thông tin cao cho người sử dụng, phục vụ thiết 

thực cho yêu cầu quản lý trên cơ sở chi phí bỏ ra để thực hiện giải pháp hoàn thiện là 

thấp nhất. Tính khả thi đòi hỏi các giải pháp hoàn thiện phải giải quyết được những 

vấn đề phát sinh từ thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phải 

đảm bảo tính đơn giản, dễ làm, dễ hiểu, phản ánh đúng nguyên lý kế toán. 

4.2.2. Nội dung hoàn thiện 

Tại Công ty cổ phần VIMECO hiện nay chủ yếu mới chỉ vận dụng kế toán tài 

chính để phục vụ công tác quản lý điều hành tại doanh nghiệp, kế toán quản trị chưa 

được doanh nghiệp vận dụng để phục vụ công tác điều hành doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, công tác kế toán tài chính của doanh nghiệp vẫn còn những vấn đề bất cập 

cần hoàn thiện. Vì vậy các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh đòi hỏi phải hoàn thiện cả kế toán tài chính và kế toán 

quản trị. Tại công ty chưa vận dụng kế toán quản trị nên việc vận dụng chỉ nên xây 

dựng phác thảo các bước cơ bản ban đầu của kế toán quản trị để các bộ phận làm 

quen và dần thay đổi nhận thức của mình về vai trò của kế toán, sau đó sẽ hoàn 

thiện dần dần để phục vụ công tác quản lý điều hành của doanh nghiệp. 

4.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt 

động kinh doanh tại Công ty Cổ phần VIMECO 

4.3.1. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần VIMECO dưới góc độ kế toán tài chính 

4.3.1.1. Giải pháp về kế toán chi phí sản xuất kinh doanh 
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- Hiện nay công ty đang hạch toán toàn bộ chi phí liên quan đến máy thi công 

vào tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung“ là không đúng với chế độ kế toán hiện 

hành. Do đó công ty nên mở TK 623 “Chi phí máy thi công‘‘ để tập hợp toàn bộ các 

chi phí máy thi công phát sinh tại đơn vị và hạch toán vào tài khoản này. 

- Theo chế độ kế toán hiện hành, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp được hạch toán riêng trên hai tài khoản 641 “Chi phí bán hàng” và tài khoản 

642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” và hệ thống kế toán theo chế độ kế toán của 

Công ty Cổ phần VIMECO cũng có hai tài khoản này. Tuy nhiên vì ở công ty các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng phát sinh ít nên công ty đã hạch 

toán chung vào tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” và không sử dụng tài 

khoản 641 “Chi phí bán hàng”. 

Xét về đặc thù riêng của ngành xây lắp, các chi phí liên quan đến bán hàng 

phát sinh ít. Do đó công ty quy định hạch toán chung chi phí bán hàng và chi phí 

quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. Việc hạch 

toán như vậy rất thuận lợi, nhanh gọn tuy nhiên nó lại gây khó khăn cho công tác 

quản lý chi phí tại công ty. Hiện nay nước ta đang thực hiện hội nhập kinh tế quốc 

tế, rất nhiều các công ty nước ngoài đang vào nước ta để thực hiện các công trình 

xây dựng. Từ đó công ty sẽ phải vận động theo cơ chế thị trường. Mặt khác, trong 

công ty vẫn tồn tại các chi phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm. Tính toán được tỷ lệ 

chi phí quản lý trên tổng chi phí và tỷ lệ chi phí quản lý trên tổng doanh thu sẽ thấy 

được hiệu quả hoạt động của khối văn phòng. Đây là yếu tố giúp cho người làm 

công tác quản lý đề ra các biện pháp hay quyết định phù hợp để giảm chi phí. 

Mặt khác chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan đến nhiều lĩnh vực của công 

ty, do đó chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bổ cho các lĩnh vực kinh doanh. 

Còn chi phí bán hàng có thể chỉ liên quan riêng đến từng lĩnh vực kinh doanh do đó 

phải hạch toán riêng hoặc có thể liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh doanh thì chi phí 

bán hàng cũng được phân bổ cho từng lĩnh vực kinh doanh cho phù hợp. 

Do vậy, theo tác giả để thuận tiện cho công tác quản lý, khi hạch toán chi phí 

bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần VIMECO nên hạch 
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toán riêng trên hai tài khoản 641, 642. 

Phương pháp tập hợp chi phí ở Công ty Cổ phần VIMECO có hai phương 

pháp là trực tiếp và gián tiếp. Đối với những khoản chi phí trực tiếp liên quan đến 

từng loại hình kinh doanh thì tập hợp trực tiếp, còn những khoản chi phí phát sinh 

liên quan đến nhiều loại hình kinh doanh thì phân bổ chi phí cho các loại hình kinh 

doanh. Tuy nhiên qua tìm hiểu thực tế tại công ty cho thấy đối với các khoản chi phí 

phát sinh liên quan đến nhiều loại hình kinh doanh (xây lắp, khảo sát thiết kế, kinh 

doanh dịch vụ) như: Chi phí khấu hao TSCĐ và các chi phí khác… Đôi khi công ty 

phân bổ chi phí cho từng loại hình kinh doanh theo tiêu thức tổng chi phí nhân công 

trực tiếp, còn hầu hết các chi phí chung này không được phân bổ mà thường được 

tập hợp luôn vào chi phí của loại hình khảo sát thiết kế tại các công trình có doanh 

thu lớn. Việc làm này không phản ánh đúng bản chất phát sinh của chi phí và làm 

thiếu tính chính xác trong các thông tin mà kế toán cung cấp. Do đó Công ty Cổ 

phần VIMECO cần xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn phân bổ chi phí chung đối 

với từng loại chi phí sao cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của công ty và đảm 

bảo tính chính xác. Từ đó hoàn chỉnh thông tin của kế toán, cung cấp cho các đối 

tượng sử dụng để ra các quyết định chính xác. 

4.3.1.2. Giải pháp về kế toán doanh thu 

- Căn cứ vào chế độ chứng từ kế toán của Nhà nước đã ban hành quy định 

bổ sung một số mẫu chứng từ trong công ty và bổ sung một số yếu tố phản ánh 

trong chứng từ cho phù hợp với điều kiện sản xuất và quản lý hiện nay. Cụ thể: 

Chứng từ chiết khấu, chứng từ giảm giá dùng để ghi chép khoản tiền mà doanh 

nghiệp chiết khấu hoặc giảm giá cho người mua. Chiết khấu, giảm giá thường 

phát sinh sau một thời gian so với việc phát hành hoá đơn nên nếu ghi cùng trên 

một hoá đơn thì sau khi ghi sổ lại lấy chứng từ ra để điều chỉnh bổ sung thì rất 

phức tạp, chính vì vậy cần phải lập mẫu chứng từ giảm giá, chiết khấu để phản 

ánh khoản chiết khấu, giảm giá cho khách hàng và cũng phải lập thành 3 liên: 

một liên giao cho khách hàng, một liên gửi cho bộ phận kế toán bán hàng, một 

liên lưu tại phòng kinh doanh. 
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- Bổ sung một số yếu tố trên chứng từ như: thời hạn thanh toán, thời hạn được 

hưởng chiết khấu thanh toán, tỷ lệ chiết khấu… 

4.3.1.3. Giải pháp về kế toán kết quả hoạt động kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần VIMECO hiện nay được 

xác định là khá chính xác phục vụ kịp thời cho việc lập các báo cáo tài chính. Tuy 

nhiên trong kết quả kinh doanh đó hoạt động nào mang lại kết quả cao nhất, hoạt 

động nào kém hiệu quả nhất thì thông tin kế toán hiện nay chưa cung cấp đầy đủ. 

Như vậy lãnh đạo công ty khó có thông tin cụ thể để có giải pháp điều chỉnh hoạt 

động nhằm phát triển hơn nữa các hoạt động có tiềm năng và nâng cao hiệu quả 

hoặc loại bỏ đối với các hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy giải pháp hoàn thiện kế 

toán kết quả kinh doanh làm cho thông tin do kế toán cung cấp sẽ cụ thể, đầy đủ và 

hiệu quả. 

Để hoàn thiện nội dung này, kế toán kết quả kinh doanh cần xác định chi tiết, 

cụ thể kết quả của từng hoạt động trong kết quả chung để từ đó tìm ra các nguyên 

nhân, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

4.3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh tại Công ty Cổ phần VIMECO dưới góc độ kế toán quản trị 

Kế toán quản trị và kế toán tài chính là hai bộ phận của hệ thống kế toán trong 

doanh nghiệp. Cũng giống như kế toán tài chính, kế toán quản trị về cơ bản cũng 

dựa trên những nội dung cơ bản của kế toán nhưng kế toán quản trị đi sâu nghiên 

cứu mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận để phục vụ cho hoạt động 

điều hành kinh doanh của nhà quản trị. Hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần 

VIMECO hiện nay đã phản ánh khá toàn diện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại 

doanh nghiệp.Tuy nhiên, các thông tin đó chủ yếu là thông tin của kế toán tài chính, 

thông tin do kế toán quản trị cung cấp chưa được quan tâm nhiều. 

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế 

tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế 

toán. Thông tin kế toán quản trị là số liệu tài chính và số liệu vật chất về các mặt hoạt 
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động, các quá trình, các đơn vị kinh doanh, các loại sản phẩm…của một tổ chức. Hệ 

thống thông tin kế toán quản trị là một trong những nguồn thông tin ban đầu của quá 

trình ra quyết định và kiểm tra trong doanh nghiệp. Hệ thống này cung cấp thông tin 

nhằm thoả mãn các nhu cầu về thông tin của những người ở bên trong doanh nghiệp, 

đó là những người trực tiếp điều hành để tạo ra kết quả trong hoạt động kinh doanh, 

mà các quyết định và hành động của họ quyết định đến sự thành công hay thất bại của 

doanh nghiệp. Vì vậy, ngoài việc hoàn thiện kế toán tài chính, Công ty Cổ phần 

VIMECO cần tổ chức hệ thống kế toán quản trị trong đó có kế toán quả trị chi phí, 

doanh thu và kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, do công ty chưa thực hiện kế toán quản 

trị nên để tổ chức kế toán quản trị cần phải làm dần dần từ bước cơ bản ban đầu để 

mọi người làm quen và ban lãnh đạo cũng dần thay đổi cách nhìn nhận vai trò của kế 

toán quản trị sau đó mới phát triển để hoàn thiện kế toán quản trị. 

Yêu cầu mô hình kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần VIMECO: 

- Mô hình phải phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh, đặc điểm về tổ chức 

quản lý. 

- Mô hình phải phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý hiện tại và tương lai. 

- Mô hình phải đảm bảo việc cung cấp các thông tin kinh tế tài chính nhanh 

chóng, kịp thời cho việc ra các quyết định kinh doanh. 

Căn cứ vào đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ phần VIMECO hiện nay 

việc xây dựng mô hình kế toán quản trị kết hợp với kế toán tài chính là phù hợp. 

Theo đó mỗi bộ phận sẽ thực hiện kết hợp nhiệm vụ, chức năng của kế toán tài 

chính và kế toán quản trị. 

Kế toán quản trị được xây dựng trên những nội dung cơ bản đó là phân loại 

chi phí sản xuất, tổ chức hạch toán ban đầu, tổ chức tài khoản kế toán, thiết kế hệ 

thống sổ kế toán và tổ chức bộ máy kế toán quản trị doanh nghiệp. 

4.3.2.1. Giải pháp về phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 

Hiện nay có nhiều cách để phân loại chi phí, mỗi cách phân loại có ý nghĩa 

khác nhau như để phục vụ cho việc lựa chọn các phương án các doanh nghiệp có 

thể phân loại chi phí như chi phí cơ hội, chi phí chênh lệch, chi phí chìm… Tuy 
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nhiên việc phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí để biết mức độ biến động 

của chi phí ứng với biến động của mức độ hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong 

việc ra các quyết định trong kinh doanh. Theo cách phân loại này, chi phí sẽ gồm 

biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp. Qua đó các nhà quản trị doanh nghiệp xác 

định các nguyên tắc cơ bản của quá trình lập kế hoạch và ra quyết định. Chi phí cần 

thiết được dự toán sẽ tương ứng với mức độ của hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra 

các quyết định về việc sử dụng nhân công bao nhiêu, cần bao nhiêu vốn, máy móc 

thiết bị như thế nào để hoạt động kinh doanh đạt được hiệu quả cao nhất. 
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Bảng 4.1: Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 

Khoản mục chi phí TK Biến phí Định phí 
Chi phí 

hỗn hợp 

1. Chi phí NVLTT 621 +   

2. Chi phí NCTT 622 +   

3. Chi phí máy thi công 623    

- Lương lái máy khi số giờ làm 

việc không vượt quá số giờ quy 

định trong Hợp đồng lao động 

 

6231 
 +  

- Lương lái máy khi số giờ làm 

việc vượt quá số giờ quy định 

trong Hợp đồng lao động 

 

6231 
  + 

- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 

tính vào chi phí 
6231  +  

- Vật tư phục vụ máy thi công 6231 +   

- Chi phí khấu hao máy thi công 6234  +  

- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy 

thi công 
6237  +  

- Chi phí thuê máy thi công có thời 

gian làm việc trong tháng nhỏ hơn 

hoặc bằng 182 giờ 

 

6238 
 

 

+ 
 

- Chi phí thuê máy thi công có thời 

gian làm việc trong tháng lớn hơn 

182 giờ 

6238   + 

3. Chi phí sản xuất chung 627   + 

- Chi phí nhân viên phân xưởng 6271  +  

- Chi phí vật liệu 6272   + 

- Chi phí dụng cụ sản xuất 6273   + 
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- Chi phí khấu hao TSCĐ 6274  +  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 6277   + 

- Chi phí bằng tiền khác 6278   + 

4. Chi phí bán hàng 641   + 

- Chi phí nhân viên bán hàng 6411  +  

- Chi phí vật liệu 6412   + 

- Chi phí công cụ dụng cụ 6413   + 

- Chi phí khấu hao TSCĐ 6414  +  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 6417   + 

- Chi phí bằng tiền khác 6418   + 

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642   + 

- Chi phí nhân viên quản lý 6421  +  

- Chi phí vật liệu 6422   + 

- Chi phí công cụ dụng cụ 6423   + 

- Chi phí khấu hao TSCĐ 6424  +  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 6427   + 

- Chi phí bằng tiền khác 6428   + 

4.3.2.2. Giải pháp về việc phân tích và xây dựng định mức chi phí 

Lập dự toán kinh doanh là việc đưa ra các dự kiến chi tiêu trong kỳ kinh 

doanh. Thực chất đây là việc xây dựng các mục tiêu cần đạt được trong kỳ kế hoạch 

và các bước thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Căn cứ vào thời gian lập dự toán, dự toán được chia ra thành dự toán dài hạn 

(có thời gian trên một năm) và dự toán ngắn hạn (có thời gian dưới một năm). Hệ 

thống dự toán bao gồm: Dự toán chi phí, dự toán vật tư, dự toán chi phí bán hàng, 

chi phí quản lý doanh nghiệp, dự toán tiền, dự toán kết quả kinh doanh. 

Quá trình lập dự toán kinh doanh gắn liền với quá trình kinh doanh của các bộ 
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phận, đơn vị thành viên, các chỉ tiêu dự toán được đề xuất từ cấp quản trị cơ sở do 

vậy thường sát với thực tế và mang tính khả thi. 

Như vậy mọi cấp quản lý doanh nghiệp đều tham gia vào quá trình xây dựng 

và kiểm soát quá trình thực hiện dự toán: Đầu tiên đó là xây dựng định mức kinh tế 

kỹ thuật đối với từng phần việc, sau đó xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh 

doanh và sau cùng là dự kiến chi tiết về các chỉ tiêu phù hợp với các yêu cầu quản 

lý theo trình tự: Lập dự toán tiêu thụ, dự toán nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi 

phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí máy thi công, dự toán chi phí sản xuất 

chung, dự toán chi phí bán hàng, dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp, dự toán tiền 

và dự toán báo cáo tài chính. 

4.3.2.3. Giải pháp về xác định thông tin quản trị  

Để phục vụ việc cung cấp thông tin kịp thời phục vụ quản trị doanh nghiệp, 
khác phục những thông tin quá khứ và sự chậm trễ từ các bộ phận cấp dưới cần có 
giải pháp phù hợp về việc phân tích thông tin như sau: 

- Phân tích hệ thống báo cáo quản trị của Công ty để biết được tình hình thực 
hiện dự toán tiêu thụ, sản xuất, bán hàng... trong kỳ so với kế hoạch đặt ra. Công ty 
phải tiến hành đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch, giúp cho nhà quản trị 
nắm được tình hình tăng, giảm giữa kế hoạch và thực hiện trong kỳ cả về số tuyệt 
đối, các chênh lệch được tính toán, nhà quản điều tra thêm. Bởi vì có rất nhiều các 
chênh lệch nên không thể tiếp tục điều tra toàn bộ chúng mà còn dựa vào một số 
tiêu chuẩn để xác định khoản chênh lệch nào cần tiếp tục điều tra. Các tiêu chuẩn để 
xem có thể là độ lớn của khoản chênh lệch và khả năng kiểm soát khoản chệnh lệch. 

- Phân tích báo cáo bán hàng: Đây là một báo cáo thường được các nhà quản 
lý quan tâm. Đặc biệt trong điều kiện hàng ứ đọng như hiện nay. Việc phân tích báo 
cáo bán hàng giúp các nhà quản trị công ty thấy được các nguyên nhân chủ quan, 
khách quan và các khả năng tiềm tàng. Từ đó công ty sẽ có những giải pháp đẩy 
nhanh tiến độ tiêu thụ, thu hồi vốn nhanh và thúc đẩy sản xuất phát triển. 

 - Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bộ phận:  Việc phân tích 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bộ phận quản trị sẽ giúp công ty đánh giá 
được mức độ đóng góp lợi nhuận của từng bộ phận, khu vực đối với toàn công ty. 
Qua việc đánh giá này, giúp quản trị doanh nghiệp phát hiện những khả năng tiềm 
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tàng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bộ phận, từng hoạt động để 
có giải pháp tốt nhất đưa các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
ngày càng phát triển bền vững. 

Bảng 4.2. Bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh bộ phận 
Từ ngày….đến ngày… 

Toàn công ty Bộ phận (Sản 
phẩm, khu vực) 

Bộ phận (Sản 
phẩm, khu vực) Chỉ tiêu 

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 
1. Doanh thu       
2. Các khoản giảm trừ 
doanh thu 

      

3. Biến phí bộ phận       
4. Lãi trên biến phí       
5. Định phí bộ phận       
6. Lợi nhuận bộ phận       
7. Chi phí cấp trên 
phân bổ 

      

8. Lợi nhuận sau phân 
bổ chi phí cấp trên 

      

Ngày …tháng…năm… 
Trưởng phòng Phụ trách bộ phận Người lập biểu 

4.4. Điều kiện thực hiện và kiến nghị 

4.4.1. Kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan chức năng 

Để thực hiện được các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần VIMECO đòi hỏi phải có những điều kiện và 

biện pháp cụ thể từ phía Nhà nước.  

 Về công tác quản lý: 

 - Ổn định các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài khoả, chính sách 

tiền tệ - tín dụng phải ổn định. 

 - Thống nhất quản lý Nhà nước về xây dựng bao gồm các hoạt động chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển đối với ngành xây dựng. 
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 - Phân cấp và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý Nhà 

nước đối với ngành xây dựng với các Bộ nghành có liên quan. 

 Về chế độ kế toán:  

- Nhà nước tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý kế toán đồng 

bộ, thống nhất. Bên cạnh việc ban hành Luật kế toán, nghị định hướng dẫn việc thi 

hành Luật là việc ban hành và công bố hệ thống chuẩn mực kế toán mới.  

Bộ Tài chính với tư cách là cơ quan quản lý của Nhà nước về hoạt động Tài 

chính cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện các chế độ kế toán áp dụng cho các doanh 

nghiệp xây lắp, các quy định kế toán nói chung và tổ chức kế toán chi phí sản xuất 

kinh doanh, doanh thu và kết quả kinh doanh nói riêng. 

 - Thống nhất hệ thống kế toán tài chính trong phạm vi toàn quốc ở mọi lĩnh 

vực hoạt động, mọi đơn vị. 

- Hoàn thiện hướng dẫn nội dung thực hiện công tác kế toán quản trị trong các 

doanh nghiệp. 

- Khuyến khích và tăng cường hoạt động dịch vụ tư vấn tài chính kế toán trong 

nền kinh tế. Xúc tiến việc đào tạo đội ngũ chuyên gia kế toán có trình độ chuyên 

môn cao. 

- Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng cần tiếp 

tục hoàn thiện các quy định liên quan đến các định mức và đơn giá trong xây dựng 

cũng như các văn bản pháp lý có liên quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây 

lắp có thể vận dụng một cách linh hoạt và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của 

công ty mình. 

4.4.2. Kiến nghị với Công ty Cổ phần VIMECO 

Những giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh 

tại Công ty cổ phần VIMECO được đưa ra căn cứ vào đặc điểm kế toán thực tế tại 

Công ty. Tuy nhiên các giải pháp chỉ thực hiện được khi Công ty làm được những 

công tác sau: 

Công ty phải tiếp tục sắp xếp bộ máy quản lý chặt chẽ hơn. Hiệu quả của công 

tác quản lý ảnh hưởng đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, và ảnh hưởng đến sự 
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phát triển của Công ty trong tương lai. 

Công ty phải chú ý đến việc tạo điều kiện nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kế 

toán, cần thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 

môn, cập nhật sự thay đổi các chính sách kế toán, các văn bản mới được ban hành.  

Củng cố việc sắp xếp bố trí bộ máy kế toán: Một hệ thống kế toán khoa học, 

hợp lý luôn là công cụ đắc lực cho các nhà quản lý trong việc kiểm soát hoạt động 

của doanh nghiệp mình. Do đặc thù của Công ty là sản xuất các sản phẩm xây lắp, 

quản lý nhiều đội xây dựng, các công trình phân tán trên địa bàn rộng nên khối 

lượng công việc của các phần hành kế toán là không đồng đều dẫn đến tình trạng 

công việc quá tải đối với một số kế toán viên, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp về số 

liệu và lập báo cáo, và không tận dụng hiệu quả năng lực làm việc của một số nhân 

viên kế toán khác. Vì vậy phải có những biện pháp tổ chức phân công lao động cho 

hợp lý để nâng cao năng suất lao động của kế toán viên. 

Công ty cần xây dựng được hệ thống kế toán khoa học, kết hợp giữa kế toán 

tài chính và kế toán quản trị. 

 Xây dựng hệ thống định mức chi phí chính xác và phù hợp áp dụng trong 

công ty nhằm cung cấp những dữ liệu tin cậy cho Kế toán quản trị trong việc dự báo 

và kiểm soát chi phí. 

4.5. Kết luận 

Vai trò và tầm quan trọng của ngành công nghiệp xây lắp đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước đã được Đảng và Nhà nước sớm nhận thức rõ và hết 

sức quan tâm. Là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam đã và đang 

từng bước tiến vào hội nhập nền kinh tế toàn cầu. Hội nhập kinh tế Thế giới là điều 

kiện thuận lợi và quan trọng cho nền kinh tế nước ta phát triển, nhưng bên cạnh đó 

nền kinh tế thị trường với những quy luật khắc nghiệt của nó cũng có những ảnh 

hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Các 

doanh nghiệp xây lắp tại Việt Nam cũng không nằm ngoài những thách thức đó. Để 

tồn tại và phát triển một cách bền vững các doanh nghiệp xây lắp nhận thấy cần 

thiết phải có sự cải tiến về mọi mặt, đặc biệt là việc cải tiến và hoàn thiện các công 
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cụ quản lý kinh tế. 

Trong hệ thống các công cụ quản lý doanh nghiệp (QLDN), kế toán là một 

trong những công cụ quản lý hữu hiệu nhất, giúp cho các nhà quản trị DN có được 

những thông tin chính xác, trung thực và khách quan để kịp thời đưa ra các phương 

án kinh doanh hiệu quả nhất. Thực tế hệ thống kế toán của Việt Nam vẫn còn nhiều 

điểm bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế và 

chưa thực sự đáp ứng yêu cầu quản lý của DN. Sự bất cập trong công tác kế toán 

chi phí, doanh thu vàkết quả kinh doanh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng tài 

chính của các DN, làm giảm hiệu quả của hệ thống kiểm soát và đánh giá của DN. 

Nghiên cứu đề tài "Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh 

doanh tại công ty cổ phần VIMECO", nhằm giúp công ty cổ phần VIMECO hoàn 

thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanhđáp ứng nhu cầu hội 

nhập kinh tế, nhằm góp phần giúp công ty cổ phần VIMECO phát triển bền vững 

trong nền kinh tế thị trường. 

Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn đã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Luận văn đã làm rõ cơ sở lý luận về kế toán chi phí, doanh thu vàkết quả 

kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp. 

2. Trên cơ nghiên cứu chuẩn mực kế toán về kế toán chi phí, doanh thu và kết 

quả kinh doanh, luận văn đã đưa mô hình kế toán nói chung và kế toán chi phí, 

doanh thu và kết quả kinh doanh nói riêng áp dụng cho các doanh nghiệp xây lắp ở 

Việt Nam. 

3. Thực hiện điều tra, khảo sát, nghiên cứu, phân tích thực trạng kế toán chi 

phí, doanh thu vàkết quả kinh doanh tại công ty cổ phần VIMECO. Trên cơ sở đó, 

luận văn đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế - tồn tại và nguyên nhân của những 

tồn tại đó. 

4. Luận văn đã đề xuất nội dung các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế 

toán chi phí, doanh thu vàkết quả kinh doanh dưới cả góc độ KTTC và KTQT 

vàđiều kiện để thực hiện các giải pháp này. 

Những giải pháp đều xuất phát từ thực tiễn nên đảm bảo tính khoa học và khả 
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thi. Những giải pháp không chỉ áp dụng cho công ty cổ phần VIMECO, mà còn có 

thể nghiên cứu áp dụng cho các doanh nghiệp xây lắp khác trong phạm vi cả nước. 

Với những nội dung đã thực hiện, luận văn đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu 

đã đề ra. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp trong mô hình quản lý của công ty cổ 

phần VIMECO, sự phong phú đa dạng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 

điều kiện hội nhập kinh tế, sự nhận thức và kinh nghiệm của cá nhân tác giả còn 

nhiều hạn chế. Vì vậy, luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót, tồn tại. Tác giả luận 

văn rất mong nhận được sự góp ý, chỉ dẫn của các Thầy, Cô giáo, các chuyên gia, 

các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý cùng với những người quan tâm. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 2.1. 

Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán 

(Theo phương pháp kê khai thường xuyên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn nhập dự 
phòng 

TK154 

TK138, 152, 153, 155 

TK 111, 331, 334 

Kết chuyển chi phí dở dang sang giá vốn 

Phần hao hụt, mất mát HTK được tính vào giá vốn 
hàng bán 

TK 241 

Chi phí tự XD TSCĐ vượt quá mức bình thường 

không được tính vào NG TSCĐ 

TK 242 

TK 335 
Trích trước chi phí để tạm tính giá vốn BĐS đã bán 

trong kỳ 

TK 632 

TK 2294 

Trích lập dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho 

TK 911 

KC giá vốn hàng 
bán và các chi phí 

khi xác định kết quả 
kinh doanh 

TK 627 
Chi phí sản xuất chung cố định không được phân bổ 

được ghi vào giá vốn hàng bán trong kỳ 

Chi phí phát sinh liên quan đến BĐS ĐT không được 
ghi tăng giá trị BĐS ĐT 

Chưa phân bổ 



 
 

Kế toán giá vốn hàng bán 

(Theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 632 

KC giá vốn hàng 
bán và các chi phí 

khi xác định kết quả 
kinh doanh 

TK 2294 
Hoàn nhập dự 

phòng  

Trích lập dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho 

TK 155, 157 
KC thành phẩm, hàng gửi bán đầu kỳ 

TK 631 
Giá thành thực tế thành phẩm nhập kho, dịch vụ 

hoàn thành của các đơn vị cung cấp dịch vụ 

TK 911 



 
Phụ lục 2.2. Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 641 TK 111, 112 

Các khoản thu giảm chi 

TK 111, 112, 
152, 153, 242 

Chi phí vật liệu, công cụ 
TK 133 

TK 242, 335 
Chi phí vật liệu, công cụ 

TK 352 
Dự phòng phải trả về chi phí 
bảo hành sản phẩm, hàng hóa 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 334, 338 
Chi phí tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

TK 111, 112, 
152, 153, 242 

   Chi phí phân bổ dần 
  Chi phí trích trước 

TK 152, 153, 
155, 156 

Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
khuyến mại, quảng cáo, tiêu dùng 
nội bộ; biếu tặng, cho khách hàng 

bên ngoài DN 
TK 331, 331 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, CP 
khác bằng tiền, CP hoa hồng đại lý 

TK 133 
Thuế 
GTGT  

Thuế GTGT đầu vào 
không được khấu trừ 
nếu được tính vào chi 

phí bán hàng 

TK 338 

Số phải trả cho đơn vị nhận ủy 
thác XK về các khoản đã chi hộ 

liên quan đến hàng ủy thác 
TK 133 

TK 352 

Hoàn nhập dự phòng phải trả về 
bảo hành sản phẩm, hàng hóa  

TK 911 

Kết chuyển chi phí bán hàng 



 
Phụ lục 2.3. Sơ đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 2293 
DP phải thu khó đòi 

TK 352 
DP phải trả về tái cơ cấu DN, HĐ 

có rủi ro lớn, DP phải trả khác 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 334, 338 
Chi phí tiền lương và các khoản 

trích theo lương 

 
TK 333 

Thuế môn bài, tiền thuê đất phải 
nộp NSNN 

TK 152, 153, 
155, 156 

Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu 
dùng nội bộcho mục đích QLDN 

TK 331, 335 
Chi phí dịch vụ mua ngoài, CP 

khác bằng tiền, CP hoa hồng đại lý 
TK 133 

Thuế 
GTGT  

Thuế GTGT đầu vào 
không được khấu trừ 
nếu được tính vào chi 

phí bán hàng 

TK 352 

Hoàn nhập dự phòng phải trả về 
bảo hành sản phẩm, hàng hóa  

TK 642 TK 111, 112 

Các khoản thu giảm chi 

TK 111, 112, 
152, 153, 331 

Chi phí vật liệu, công cụ 
TK 133 

TK 911 

Kết chuyển chi phí QLDN 

TK 2293 

Hoàn nhập số chênh lệch giữa 
số dự phòng phải thu khó đòi đã 

trích lập năm trước chưa sử 
dụng hết lớn hơn số phải trích 

lập năm nay  



 
Phụ lục 2.4. Sơ đồ kế toán chi phí tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 635 TK 413 

Xử lý lỗ TG do đánh gá lại các 
KMTT có gốc ngoại tệ cuối kỳ 

TK 2291, 2292

Hoàn nhập số chênh lệch dự 
phòng giảm giá đầu tư CK và 

tổn thất đầu tư vào đơn vị khác TK 121, 228, 
221, 222 

Lỗ về bán các khoản đầu tư 

TK 111, 112 

Tiền thu bán các 
khoản đầu 

CP liên doanh, 
liên kết 

TK 2291, 2292
Lập dự phòng giảm giá đầu tư 

CK và tổn thất đầu tư  

TK 1112, 1122 TK 1111, 1121

Bán ngoại tệ 

Lỗ bán ngoại tệ 

Mua vật tư, dịch vụ 
bằng ngoại tệ 

Lỗ TG 
Thanh toán nợ bằng ngoại tệ 

TK 331, 336, 341 

TK 131, 136, 138 

TK 911 

Cuối kỳ kết chuyển chi phí tài 
chính để xác định kết quả kinh 

doanh 

TK 152, 156, 211, 642 

Thu nợ phải thu bằng ngoại tệ 

TK 1112, 1122 

TK 111, 112, 335, 242 

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ 
lãi mua hàng trả chậm, trả góp 

TK 111, 112, 331 

Chiết khấu thanh toán cho 
người mua 



 
Phụ lục 2.5. Sơ đồ kế toán chi phí khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 338, 331 

TK 811 TK 911 

Kết chuyển chi phí khác để xác 
định kết quả kinh doanh 

TK 111, 112, 
141, 131 

Các chi phí khác phát sinh (Chi 
hoạt động thanh lý, nhượng bán 

TK 338, 331 

TK 111, 112, 
138 

Thu bán hồ sơ thầu hoạt động 
thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

Khoản bị phạt do 
vi phạm hợp đồng 

Khi nộp 
phạt 

TK 338, 331 

TK 338, 331 
NG 

TSCĐ 
góp 
vốn 
liên 

doanh
, liên 
kết 

GTH
M 

Giá trị 
góp 
vốn 
liên 

doanh, 
liên kết 

Chênh lệch giữa giá đánh 
giá lại nhỏ hơn GTCL của 

TSCĐ 

TK 338, 331 

Đánh giá giảm giá trị tài sản khi 
chuyển đổi loại hình DN 



 
Phụ lục 2.6.  

Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT 

tính theo phương pháp khấu trừ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kế toán doanh thu bán hàng không chịu thuế GTGT 

 

 

 

Doanh thu hàng bán bị 

trả lại, giảm giá, chiết 

khấu thương mại 

TK 33311 

TK 521 TK 911 TK 511 TK 111, 112, 131 

Kết chuyển doanh 

thu thuần 

Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

Thuế GTGT 

đầu ra 

Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, giảm giá, chiết khấu 

thương mại 

Kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá, 

chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ 

TK 911 TK 511 TK 111, 112, 131 TK 521 

Kết chuyển doanh 

thu thuần 

Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

Doanh thu hàng bán bị 

trả lại, giảm giá, chiết 

khấu thương mại 

Kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá, 

chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ 



 
Phụ lục 2.7. Sơ đồ kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãi tỷ giá 

TK 1112, 1122 

TK 1111, 1121 

TK 331 

TK 121, 228, 635 

TK 121, 221, 
222, 228 

TK 911 TK 138 TK 515 
Nhận thông báo về quyền nhận cổ tức, lợi nhuận 

Cổ tức, lợi nhuận được chia 

Phần cổ tức, lợi nhuận được 
chia dồn ích ghi giảm 

Hoán đổi cổ phiếu 
CKTT mua hàng được hưởng 

TK 1112, 1122 
TGGS Bán ngoại tệ 

Lãi bán ngoại tệ 

TK 128, 228, 221, 222 
Nhượng bán, thu hồi các khoản đầu tư  TC 

Lãi bán khoản đầu tư 
TK 331, 341 TK 1112, 1122 

Thanh toán nợ phải trả bằng ngoại tệ 

TK 131, 136, 138 

Cuối kỳ, kết 
chuyển doanh thu 

hoạt động TC 

KC lãi TGHĐ do đánh giá lại số dư 
cuối kỳ 

TK 152, 156, 
211, 627, 642 TK 111, 112 

Mua vật tư, tài sản, dịch vụ bằng ngoại tệ 

Lãi tỷ giá 
TK 3387 

Phân bổ dần lãi do bán hàng trả chậm, lãi nhận trước 

TK 1113, 1123 
Đánh giá lại vàng ngoại tệ 

TK 413 
KC lãi TGHĐ do đánh giá lại số dư cuối kỳ 



 
Phụ lục 2.8. Sơ đồ kế toán thu nhập khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 911 TK 711 TK 111, 112 
Thu phạt khách hàng vi phạm HĐKT, tiền các tổ 

chức bảo hiểm bồi thường 
TK 338, 344 

Tiền phạt tính trừ vào khoản nhận ký quỹ ký cược 
ngắn hạn, dài hạn 

TK 152, 156, 211 
Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, TSCĐ 

TK 111, 112 
Thu được khoản phải thu khó đòi đã xóa sổ 

TK 331, 338 
Tính vào thu nhập khác khoản nợ phải trả không 

xác định được chủ 
TK 333 

Các khoản thuế XNK, TTĐB, BVMT được NSNN 
hoàn lại 

TK 3387 
Định kỳ phân bổ doanh thu chưa thực hiện được 

tính vào thu nhập khác 

TK 152, 153, 
155, 156 

Đánh giá tăng giá trị tài sản khi chuyển đổi loại hình 
DN 

TK 352 
Hoàn nhập số DP CP bảo hành công trình xây lắp 
không sử dụng hoặc chi bảo hành thực tế nhỏ hơn 

số đã trích trước 

TK 221, 222, 
228 

Đầu tư bằng TSCĐ (Trường hợp đánh giá lớn hơn giá 
trị ghi sổ)  

TK 211, 213 

NG 

TK 214 

HMLK 

Cuối kỳ kết 
chuyển thu nhập 
khác để xác định 

kết quả 

TK 333 
Các khoản 

thuế trừ vào 
thu nhập 

khác (Nếu 
có) 

Đầu tư bằng vật tư, hàng hóa (Trường hợp đánh giá lớn 
hơn giá trị ghi sổ)  

Giá trị ghi sổ 

TK 221, 222, 228 

TK 152, 153, 
155, 156 



 
Phụ lục 2.9. 

Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 911 TK 347 
Số chênh lệch giữa số thuế 

TNDN hoãn lại phải trả phát 
sinh trong năm nhỏ hơn số thuế 
TNDN hoãn lại phải trả được 

hoàn nhập trong năm 

TK 632, 635, 
641, 642, 811 

Kết chuyển chi phí  

TK 421 

Kết chuyển lãi hoạt động kinh 
doanh trong kỳ  

TK 8211, 8212 

Kết chuyển chi phí thuế TNDN 
hiện hành và chi phí thuế 

TNDN hoãn lại  

TK 421 

Kết chuyển lỗ hoạt động kinh 
doanh trong kỳ  

 

TK 8212 

Kết chuyển khoản giảm chi phí 
thuế TNDN hoãn lại  

 



 

PHỤ LỤC 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 154 TK 632.1 

TK 632.2 

TK 632.3 

TK 632.4 

Giá vốn SP xây lắp 

Giá vốn SP khảo sát thiết kế 

Giá vốn SP cơ khí 

Giá vốn SP dịch vụ 



 

PHỤ LỤC 3.2 

 

 

 

 

TK 154 TK 632.1 

TK 632.2 

TK 632.3 

TK 632.4 

212.686.470.859 

126.710.548.002 

11.519.816.017 

8.825.662.490 

TK 911 



 

PHỤ LỤC 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 334 

TK 338 

TK 214 

TK 331 

TK 111 

TK 112 

TK 152 

TK 153 

TK 642 

15.800.580.760 

3.002.095.144 

9.113.631.472 

2.406.516.258 

568.219.593 

1.257.840.325 

231.976.543 

145.236.847 



 

PHỤ LỤC 3.4 

             

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 112 TK 635 

16.281.407.959 

TK 112 

TK 112 

TK 112 

TK 214 

200.130.639 

115.000.000                             61.000.000 

54.000.000 



 

PHỤ LỤC 3.6 

 

 

 

 

 

 

TK 51131 

TK 51131 

TK 51131 

TK 51131 

TK 131 

282.190.658.452 

150.677.775.925 

13.241.385.281 

3.456.363.832 



 

PHỤ LỤC 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 515 TK 112 

TK 413 
740.060.010 

1.340.969.154 

600.909.144 

TK 711 TK 111 

TK 333.1 

516.789.012 

568.467.913 

51.768.901 



 

PHỤ LỤC 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TK  632 

TK  642 

TK  635 

TK  811 

TK  821 

TK  421 

TK  911 TK  511 

TK  515 

TK  711 

359.742.497.368 

37.526.016.582 

16.281.407.958 

261.130.639 

8.274.835.604 

 

29.338.053.505 

449.566.183.490 

1.340.969.154 

516.789.012 


