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CHƯƠNG I 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 
 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Để quản lý một cách có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hay 

sản xuất dịch vụ của một doanh nghiệp nói riêng, nền kinh tế quốc dân của một 

nước nói chung đều cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau và một 

trong những công cụ quản lý không thể thiếu được đó là kế toán. 

Các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết và 

cạnh tranh quyết liệt, khi quyết định lựa chọn phương án sản xuất một loại sản 

phẩm nào đó đều cần phải tính đến lượng chi phí bỏ ra ít nhất để sản xuất tạo ra 

sản phẩm và lợi nhuận thu được cao nhất khi tiêu thụ sản phẩm. Điều đó, có 

nghĩa doanh nghiệp phải tập hợp đầy đủ và chính xác chi phí sản xuất. Giá thành 

sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. Giá thành sản phẩm thấp hay cao, giảm 

hay tăng thể hiện kết quả của việc quản lý vật tư, lao động, tiền vốn. Điều này 

phụ thuộc vào quá trình tập hợp chi phí sản xuất của doanh nghiệp. 

Cùng với sự đổi mới, phát triển chung của nền kinh tế, với chính sách mở 

cửa, sự đầu tư của nước ngoài và để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện 

đại hoá các Doanh nghiệp xây lắp đã có sự chuyển biến, đổi mới phương thức 

sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng 

định vị trí, vai trò quan trọng trong nền KTQD. Tuy nhiên trong các Doanh 

nghiệp xây lắp hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng còn bộc lộ những tồn tại chưa đáp ứng 

yêu cầu  quản lý và quy trình hội nhập. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán 

nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp  nhằm 

phản ánh đúng chi phí, làm cơ sở cho việc tính toán chính xác giá thành sản 
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phẩm xây lắp, cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành, kiểm tra chi phí và 

hoạch định chiến lược của Doanh nghiệp là nhu cầu cần thiết. 

Chính vì thế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là 

hai quá trình liên tục, có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thông qua chỉ tiêu về 

chi phí và giá thành sản phẩm các nhà quản lý sẽ tìm được nguyên nhân làm tăng 

chi phí dẫn đến tăng giá thành sản phẩm và từ đó tìm ra biện pháp khắc phục để 

hạ giá thành sản phẩm.    

Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Lộc là một doanh nghiệp lớn với lịch sử 

phát triển gần 20 năm hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Công nghệ (xây lắp), 

đầu tư và dịch vụ. Do đó có thể nói việc hạch toán chi phí xây lắp và tính giá 

thành sản phẩm là phần hành kế toán quan trọng nhất trong tổ chức kế toán tại 

doanh nghiệp. 

Qua thời gian nghiên cứu thực tế, tôi nhận thấy rằng công tác kế toán chi 

phí và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty có nhiều điều chưa hợp lý cần phải 

hoàn thiện. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài :” Kế toán chi phí và giá thành sản 

phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Lộc” cho bài tốt nghiệp của 

mình. 

1.2. Tổng quan nghiên cứu đề tài 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp nên rất nhiều 

luận văn thạc  sỹ của các trường Đại học bàn về vấn đề này. Trong số đó, có thể 

kể đến một số tác phẩm của một số tác giả sau: 

Đề tài luận văn thạc sỹ năm 2013 của tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh: "Hoàn 

thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ 

phần xây dựng số 4 Thăng Long" đã phân tích rất chi tiết những lý thuyết cơ bản 

xung quanh vấn đề tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

theo góc độ kế toán tài chính. Tuy nhiên, phần thực trạng kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo góc độ kế toán quản trị và đưa ra 
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một số giải pháp về chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo góc 

độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Cách tiếp cận hai góc độ này của tác giả 

còn rời rạc, chưa chặt chẽ, trình bày riêng rẽ chưa đan xen kết hợp với nhau để 

thấy được sự khác biệt. 

- Đề tài luận văn thạc sĩ: “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm phục vụ quản trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần tập đoàn Hà 

Đô” của tác giả Đỗ Đức Tài- K 18 Trường đại học Kinh tế quốc dân. Trong bài 

viết, ngoài việc quan sát dưới góc độ kế toán tài chính tác giả còn đưa ra được 

những quan điểm của kế toán quản trị, xây dựng được những điều kiện cần thiết 

để thực hiện giải pháp. Tuy nhiện, đề tài vẫn có những hạn chế nhất định đó là 

tính chứng thực của thực tế đối với những giải pháp. Đây cũng là khó khăn 

chung của các đề tài thuộc lĩnh vực được đề cập 

Luận văn thạc sỹ năm 2014 của tác giả Lê Thị Hương: “ Kế toán chi phí và 

tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa” đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Đồng 

thời đã làm sáng tỏ bản chất, nội dung và phương pháp kế toán chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Bên cạnh đó, các 

công trình nghiên cứu trên còn khái quát được kinh nghiệm của một số nước trên 

thế giới cũng như của chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan đến những vấn đề về 

doanh thu, chi phí để từ đó rút ra sự khác biệt giữa các nước và bài học kinh 

nghiệm đối với Việt Nam. 

- Phản ánh thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại các công ty xây lắp cụ thể. Qua đó, rút ra được những thành công và hạn chế 

của công tác kế toán ở tại các đơn vị được khảo sát. Trên cơ sở đó, các công 

trình nghiên cứu trên đã đưa ra được một số các giải pháp hoàn thiện kế toán chi 

phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại các công ty xây lắp nói riêng 

và của toàn ngành xây lắp nói chung, ở cả hai phía: công ty và nhà nước.  
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Các công trình nghiên cứu trên đã đạt được nhiều thành tựu, có nhiều ý 

kiến đóng góp quý báu cho công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm  tại các đơn vị được khảo sát nói riêng và của ngành xây lắp nói chung. 

Tuy nhiên, Trong luận văn, tác giả viết bao quát, đề cập đến nhiều khía cạnh, 

nhiều văn bản nên phần hoàn thiện mang nhiều lý luận, chưa xác thực; cụ thể 

như phần hoàn thiện về chi phí bảo hành chưa sát với nghiệp xây lắp, nó như là 

hoàn thiện chi phí bảo hành sản phẩm cho doanh nghiệp thông thường.... 

1.3.Mục tiêu nghiên cứu đề tài 

Luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về hạch toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty cổ phần xây dựng Hoàng 

Lộc.  

Trên cơ sở nghiên cứu rút ra được những ưu điểm, nhược điểm về việc 

hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty cổ 

phần xây dựng Hoàng Lộc 

Từ đó đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại và đưa ra kiến nghị 

nhằm góp phần hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp trong Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc. 

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Việc xác định đối tượng kế toán chi phí ( phân xưởng,ổ xây lắp) hoặc nơi 

chịu chi phí ( công trình, hạng mục công trình...). Xác định đúng đắn đối tượng 

tập hợp chi phí sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức tập hợp chi 

phí cũng như đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc xác lập giá thành sản 

phẩm xây lắp. Vì vậy đây là công việc đầu tiên và quan trọng nhất của tổ chức 

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn : Chỉ nghiên cứu những vấn đề về chi phí 

và giá thành sản phẩm xây lắp, không nghiên cứu về lĩnh vực sản xuất sản phẩm 

theo quy trình công nghệ ( VD: Sản xuất thép, xi măng). 
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1.5.Câu hỏi nghiên cứu 

- Đặc điểm hoạt động xây lắp ảnh hưởng như thế nào đến kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm? 

- Bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

trong doanh nghiệp xây lắp?  

- Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các 

doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị? 

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

tại công ty xây dựng đô thị như thế nào? Ưu điểm và tồn tại gì? 

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

giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc? 

1.6.Phương pháp nghiên cứu 

Để nghiên cứu hoàn thành luận văn này, tác giả đã sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Mô tả các phương pháp sử dụng để thu 

thập dữ liệu nghiên cứu, cụ thể gồm: 

+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: để thu thập các thông tin, hệ thống lý 

luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán tài 

chính không đi nghiên cứu về công tác kế toán chi phí sản xuất trong doanh 

nghiệp, tác giả nghiên cứu các quy định, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán dành 

cho doanh nghiệp xây lắp, tham khảo các công trình nghiên cứu khoa học, tra 

cứu các văn bản pháp luật, các bài viết về kinh tế xã hội....Sau đó tìm ra vấn đề 

mới mà công trình nghiên cứu khoa học chưa đề cập, lựa chọn những thông tin 

hữu ích vào đề tài nghiên cứu 

+Phương pháp quan sát: Nhằm tiếp cận trực tiếp, theo dõi các hoạt động, 

thao tác làm việc của các nhân viên trong DN để có thể hiểu quy trình kế toán 

chi phí xây dựng tại DN. Tác giả đến điều tra tại công trình doanh nghiệp khảo 
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sát đang thi công; quan sát môi trường làm việc, quan sát việc giải quyết các mối 

quan hệ trong doanh nghiệp... 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu là phương pháp thu thập thông tin trong 

đó người đi thu thập thông tin phải liên hệ với những bộ phận liên quan để xin 

những tài liệu cần thiết, ở đây chủ yếu là bộ phận kế toán của công ty. Nghiên 

cứu tài liệu viết giống như việc quan sát hệ thống một cách gián tiếp. Thông qua 

việc nghiên cứu tài liệu viết mà có được hình dung tổng quan về hệ thống. Tác 

giả đọc và tìm hiểu luật xây dựng, luật đấu thầu, các văn bản, nghị định hướng 

dẫn về đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu xây lắp,....thu thập và nghiên cứu về 

quy định tổ chức công tác kế toán, quy trình hạch toán, cơ cấu tổ chức bộ máy 

quản lý, bộ máy kế toán của doanh nghiệp,.....ngoài ra tìm hiểu một số công trình 

nghiên cứu trước đó về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu: tổng hợp kết quả khảo sát, khái 

quát thành nhóm các vấn đề, để mô tả thực trạng theo nhóm các vấn đề đã khái 

quát đó: phân tích dữ liệu đã thu thập được đưa ra các thông tin, các kết luận phù 

hợp. Phân  tích đánh giá vấn đề nghiên cứu. Ghi chép, thống kê, đưa vào luận 

văn các số liệu thu thập được và so sánh với các chuẩn mực kế toán Việt nam, 

chế độ kế toán hiện hành. 

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

 - Trên phương diện lý luận: Luận văn đã tổng hợp được cơ sở lý luận về kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp. 

- Trên phương diện thực tiễn: Thông qua việc phân tích thực trạng công tác 

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng 

Hoàng Lộc, luận văn đã giúp cho Công ty nhận thấy được mặt mạnh và điểm yếu 

trong công tác kế toán, từ đó nhà quản trị và bộ phận kế toán sẽ có những điều 

chỉnh trong tương lai cho phù hợp. Đồng thời, một số giải pháp hoàn thiện được 

đề xuất trong luận văn, Công ty có thể tham khảo và áp dụng tại đơn vị mình sao 
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cho có hiệu quả nhất, góp phần thực hiện đúng đắn quy định của nhà nước, nâng 

cao chất lượng thông tin kế toán. 

1.8.  Kết cấu của luận văn 

Kết cấu luận văn gồm 4 phần: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu của đề tài 

Chương 2 : Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 

Chương 3:Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc. 

Chương 4 : Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc 
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CHƯƠNG II  

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 

TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 

XÂY LẮP 
 

2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

Do tính chất ngành XDCB là ngành sản xuất vật chất, có vai trò quan trọng 

trong việc xây dựng, cải tạo, đổi mới cơ sở hạ tầng nhưng sản phẩm lại mang 

những đặc điểm riêng biệt so với sản phẩm của các ngành khác. Vì vậy tổ chức 

hạch toán ở các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp phải dựa trên  những đặc điểm 

chính của nó. Sản phẩm xây lắp có những đặc điểm sau: 

Sản phẩm xây lắp là các công trình hạng mục, công trình kiến trúc có quy 

mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian thi công kéo dài và phân 

tán.... Vì vậy trong khi tiến hành xây lắp, sản phẩm dự định đều phải qua các 

khâu từ dự án rồi đến dự toán công  trình. Dự toán công trình là tổng mức chi phí 

cần thiết cho việc đầu tư công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ 

thuật. Để đảm bảo việc quản lý từng công trình, nhất thiết phải lập dự toán thiết 

kế và dự toán thi công. Điều này giúp cho các doanh nghiệp xây lắp có thể hạch 

toán tương đối chính xác giá trị công trình, từ đó lên kế hoạch về tài chính cũng 

như việc tổ chức kế toán quản trị, giám sát việc chi tiêu, tránh thất thoát lãng phí 

vốn đầu tư. 

Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn tất cả các điều kiện sản xuất 

như  xe máy, lao động, vật tư.... đều phải di chuyển theo địa điểm của công trình 

xây lắp. Đặc điểm này làm tăng chi phí di chuyển và công tác quản lý vật tư, con 

người sẽ gặp khó khăn. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tăng 

cường tính cơ động về mặt trang bị tài sản cố định sản xuất, lựa chọn các hình 
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thức sản xuất kinh hoạt nhằm tối thiểu hóa chi phí. Trong quá trình thi công sẽ 

phát sinh chi phí điều động công nhân, điều động máy móc thiết bị, chi phí 

chuẩn bị mặt bằng, dọn mặt bằng tập kết vật liệu và máy thi công …nên kế toán 

phải theo dõi chi tiết, chính xác các khoản chi phí này và phân bổ cho các đối 

tượng phù hợp để đảm bảo tính chặt chẽ và mang lại hiệu quả cao trong quản lý. 

Sản phẩm xây lắp hoàn thành không nhập kho mà lại tiêu thụ ngay theo giá 

dự toán (giá thanh toán với chủ đầu tư bên A) hoặc giá thoả thuận (cũng được 

xác định trên dự toán công trình), do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm xây lắp 

không được thể hiện rõ. Thời gian sử dụng sản phẩm xây lắp lâu, đòi hỏi việc tổ 

chức quản lý và hạch toán phải chặt chẽ, đảm bảo chất lượng công trình vàt trách 

nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình. 

Thông thường công tác xây lắp do các đơn vị kinh doanh xây lắp nhận thầu 

và chỉ được tiến hành sản xuất sau khi có đơn đặt hàng (hợp đồng giao thầu) của 

chủ đầu tư (người giao thầu, người mua sản phẩm) nên chi phí bỏ vào sản xuất 

thi công là khác nhau giữa các công trình. Công trình thi công ở các địa điểm 

khác nhau với điều kiện thi công khác nhau thì chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm của mỗi công trình cũng khác nhau nên  kế toán phải tính chi phí giá thành 

và kết quả thi công cho từng công trình riêng biệt.  

Hoạt động xây lắp thường tiến hành ngoài trời, chịu tác động trực tiếp và 

ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên,do đó việc thi công xây lắp có tính thời vụ 

và có nhiều rủi ro làm phát sinh các khoản thiệt hại phải làm lại hoặc ngừng sản 

xuất, những khoản thiệt hại này đòi hỏi doanh nghiệp xây lắp phải hạch toán 

riêng, phải giám sát chặt chẽ và hạch toán phù hợp. 

Từ những đặc điểm trên đây, đòi hỏi công tác kế toán vừa phải đáp ứng 

những yêu cầu chung về chức năng, nhiệm vụ kế toán một Doanh nghiệp sản 

xuất vừa phải đảm bảo phù hợp đặc trưng riêng của ngành XDCB nhằm cung 

cấp thông tin chính xác, kịp thời, cố vấn lãnh đạo cho việc tổ chức quản lý để đạt 

hiệu quả cao trong sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp. 



10 

 

2.2. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm 

2.2.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 

* Khái niệm chi phí sản xuất: 

Để tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần tiêu hao các nguồn 

lực ( tài sản, nhân công). Quá trình tiêu dùng các nguồn lực đồng thời là quá 

trình phát sinh các chi phí. Khi đó, doanh nghiệp cần ba yếu tố cơ bản: tư liệu 

lao động, đối tượng lao động và lực lượng lao động. Mọi chi phí đều được biểu 

hiện dưới dạng giá trị, trong đó chi phí về tiền công là biểu hiện bàng tiền của 

hao phí lao động sống, còn chi phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện nước, chi 

phí về khấu hao tài sản...là biểu hiện bằng tiền của lao động vật hóa. Chi phí hoạt 

động của doanh nghiệp phát sinh trong tất cả giai đoạn của sản xuất nhưng chỉ có 

các chi phí phát sinh trong giai đoạn biến đổi yếu tố đầu vào thành các sản phẩm, 

dịch vụ mới gọi là chi phí sản xuất. 

Theo ủy ban tiêu chuẩn Kế toán quốc tế ( IASC) : Chi phí là sự giảm đi của 

các lợi ích kinh tế trong một kỳ kế toán dưới các hình thức mất đi hoặc giảm giá 

trị của tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ, chi phí sẽ làm giảm vốn của chủ sở 

hữu ngoại trừ các khoản giảm do phân phối cho chủ sở hữu. 

Quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp là quá trình biến 

đổi một cách có ý thức, có mục đích các yếu tố đầu vào tạo thành sản phẩm đó là 

những công trình, hạng mục công trình, các sản phẩm, lao vụ dịch vụ, phục vụ 

cho nền kinh tế quốc dân. 

Các yếu tố đầu vào đó là các tư liệu lao động, đối tượng lao động, dưới sự 

tác động của lao động qua quá trình biến đổi tạo thành các sản phẩm công trình, 

hạng mục công trình... Để đo lường các hao phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong 

từng hoạt động kinh doanh, tổng hợp và xác định kết quả đầu vào phục vụ cho 

quá trình quản lý mọi hao phí đều được biểu hiện bằng thước đo tiền tệ gọi là chi 

phí sản xuất kinh doanh. 
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Chi phí bao gồm các chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình 

hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và các chi phí khác. 

Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh 

thông thường của doanh nghiệp như : giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí 

quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay và những chi phí liên quan đến hoạt 

động cho các bên khác sử dụng tài sản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền... Những 

chi phí này phát sinh dưới dạng tiền và các khoản tương đương tiền, hàng tồn 

kho, khấu hao máy móc thiết bị. 

Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh 

phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp 

như : chi phí về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, các khoản tiền bị khách 

hàng phạt do vi phạm hợp đồng... 

 Trong doanh nghiệp xây lắp, để làm ra các công trình có kết cấu và thiết kế 

kiến trúc đã được đặt hàng bởi chủ đầu tư thì doanh nghiệp xây lắp phải hao tổn 

các chi phí về vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị... và khi công trình hoàn 

thành được chủ đầu tư thanh toán. 

2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất trên góc độ kế toán tài chính 

* Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 

Theo cách phân loại này các chi phí nội dung, tính chất kinh tế giống nhau 

được xếp vào một yếu tố, không phân biệt chi phí đó phát sinh trong lĩnh vực 

nào, ở đâu, mục đích và tác dụng của chi phí đó như thế nào. 

Theo cách phân loại này chi phí sản xuất được chia thành các yếu tố sau 

đây. 

- Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ các chi phí về các loại nguyên 

vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, thiết bị XDCB...mà doanh nghiệp 

đã sử dụng cho hoạt động sản xuất trong kỳ như: Xi măng, sắt, thép, cát, đá, các 

loại dầu mỡ vận hành máy móc… 



12 

 

- Chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ số tiền lương phải trả và các khoản 

trích theo lương của các công nhân sản xuất trong kỳ. 

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Bao gồm toàn bộ số tiền doanh nghiệp trích 

khấu hao cho tất cả các loại TSCĐ tham gia hoạt động xây lắp như : các loại 

máy thi công (máy vận thăng, máy cẩu…), nhà xưởng, phương tiện vận 

chuyển… 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn bộ số tiền DN đã chi trả về các loại 

dịch vụ mua ngoài: tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại…phục vụ cho hoạt động 

sản xuất của doanh nghiệp. 

- Chi phí bằng tiền khác: Là toàn bộ các chi phí dùng cho hoạt động sản 

xuất ngoài chi phí kể trên. 

Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí giúp nhà quản 

lý biết được kết cấu tỷ trọng từng loại chi phí trong tổng chi phí qua đó đánh giá 

được tình hình thực hiện dự toán chi phí. Hơn nữa, cách phân loại này còn là cơ 

sở để lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố trên Bảng thuyết minh báo cáo tài 

chính, xây dựng định mức Vốn lưu động, lập kế hoạch mua sắm vật tư, tổ chức 

lao động tiền lương, thuê máy thi công… 

 * Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí 

Theo cách phân loại này, căn cứ vào mục đích và công dụng của chi phí 

trong sản xuất để chia ra các khoản mục chi phí khác nhau, mỗi khoản mục chi 

phí bao gồm những chi phí có cùng mục đích và công dụng. 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Gồm toàn bộ trị giá nguyên vật liệu sử 

dụng trực tiếp cho thi công công trình mà đơn vị xây lắp bỏ ra (vật liệu chính, 

vật liệu phụ, cấu kiện bê tông chế sẵn…) chi phí này không bao gồm thiết bị do 

chủ đầu tư bàn giao. 

- Chi phí nhân công trực tiếp: gồm toàn bộ tiền lương chính, lương phụ và 

phụ cấp của công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân vận chuyển vật liệu thi 

công, công nhân làm nhiệm vụ bảo dưỡng, dọn dẹp trên công trường. 
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- Chi phí sử dụng máy thi công: Gồm chi phí trực tiếp liên quan đến việc sử 

dụng máy thi công để thực hiện công tác xây dựng và lắp đặt các CT, HMCT 

bao gồm: Tiền lương công nhân điều khiển máy, nhiên liệu, khấu hao máy thi 

công,...v.v... 

- Chi phí sản xuất chung: Bao gồm các chi phí có liên quan đến tổ, đội xây 

lắp, tức là liên quan đến nhiều CT, HMCT. Nội dung của các khoản chi phí này 

bao gồm: lương công nhân sản xuất, lương phụ của công nhân sản xuất, khấu 

hao TSCĐ (không phải là khấu hao máy móc thi công), chi phí dịch vụ mua 

ngoài (điện, nước, văn phòng phẩm….),chi phí bằng tiền khác: Chi phí tiếp 

khách, nghiệm thu bàn giao công trình. 

Các phân loại này phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất theo định 

mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm và phân tích tình 

hình thực hiện kế hoạch giá thành, từ đó lập định mức chi phí sản xuất và kế 

hoạch giá thành cho kỳ sau. 

Do đặc điểm của sản phẩm xây lắp và phương pháp lập dự toán trong 

XDCB là dự toán được lập cho từng đối tượng theo các khoản mục giá hành nên 

cách phân loại chi phí theo khoản mục là phương pháp sử dụng phổ biến trong 

các DNXDCB. 

2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất trên góc độ kế toán quản trị 

Trong kế toán quản trị, tùy thuộc vào nhu cầu quản lý, chi phí được phân 

loại theo cách thức sau:  

* Phân loại  chi phí sản xuất theo chức năng hoạt động 

Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp được chia 

thành: Chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất. 

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

hoặc dịch vụ trong một kỳ kinh doanh, bao gồm: CP NLVL trực tiếp, CP NCTT, 

CP sử dụng máy thi công, CP SXC. 
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- Chi phí ngoài sản xuất: đây là các chi phí phát sinh ngoài quá trình sản 

xuất sản phẩm liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm hoặc phục vụ công tác 

quản lý chung toàn doanh nghiệp. Thuộc loại chi phí này gồm: chi phí bán hàng 

và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Cách phân lọai này giúp nhà quản lý xác định được trách nhiệm quản lý của 

nhà quản trị các bộ phận, xác định mức biến động chi phí ở từng bộ phận để tìm 

ra nguyên nhân và có những giải pháp khắc phục. Không những thế, cách phân 

loại này còn cung cấp thông tin cho việc lập dự toán chi phí  theo từng bộ phận 

chức năng, làm cơ sở để xác định giá thành sản phẩm.  

* Phân loại chi phí sản xuất trong mối quan hệ với lợi nhuận xác định 

từng kỳ 

Theo cách phân loại này thì chi phí được chia thành: chi phí sản phẩm và 

chi phí thời kỳ. 

- Chi phí sản phẩm: Chi phí sản phẩm bao gồm các chi phí phát sinh liên 

quan đến việc sản xuất sản phẩm, do vậy các chi phí này kết hợp tạo nên giá trị 

của sản phẩm hình thành qua giai đoạn sản xuất. Trong doanh nghiệp xây lắp, 

CP sản phẩm bao gồm: CP NLVL trực tiếp, CP NCTT, CP sử dụng máy thi 

công, CP SXC. Khi sản phẩm xây lắp chưa được tiêu thụ thì chi phí sản phẩm sẽ 

nằm trên giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán. Khi sản phẩm xây lắp 

được tiêu thụ, chi phí sản phẩm xây lắp sẽ trở thành giá vốn hàng bán trong báo 

cáo kết quả kinh doanh 

- Chi phí thời kỳ: là những CP phát sinh và ảnh hưởng đến trực tiếp đến lợi 

nhuận trong cùng một kỳ kế toán, thuộc loại CP này gồm: chi phí bán hàng, CP 

quản lý doanh nghiệp. 

Phân loại chi phí trong mối quan hệ với lợi nhuận xác định từng kỳ là cơ sở 

để phân tích sự biến động chi phí qua các kỳ kinh doanh, đánh giá hiệu quả quản 

lý của các bộ phận và xác định chi phí phát sinh trong từng giai đoạn hoạt động 

của doanh nghiệp.  
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* Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 

Theo cách phân loại này, chi phí được chia thành: CP khả biến, CP bất 

biến, CP hỗn hợp. 

- Chi phí khả biến: là các chi phí có sự thay đổi tỷ lệ với các mức độ hoạt 

động như CP NLVL trực tiếp, CP NCTT. Tổng chi phí khả biến sẽ tăng (hoặc 

giảm) tương ứng với sự tăng hoặc giảm của mức độ hoạt động, nhưng chi phí 

khả biến tính theo đơn vị của mức độ hoạt động thì không thay đổi. 

- Chi phí bất biến: là những chi phí không có sự thay đổi theo các mức độ 

hoạt động đạt được. Thuộc loại chi phí này gồm: chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí tiền lương nhân viên quản lý… 

- Chi phí hỗn hợp: là những chi phí mà cấu thành nên nó bao gồm cả biến 

phí và định phí như chi phí điện, điện thoại… Ở một mức độ hoạt động cụ thể 

nào đó, chi phí hỗn hợp mang đặc điểm của chi phí bất biến, và khi mức độ hoạt 

động tăng lên, chi phí hỗn hợp sẽ biến đổi như đặc điểm của chi phí khả biến. 

2.2.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 

* Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp: 

Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao 

động sống và lao động vật hoá để hoàn thành khối lượng sản phẩm xây lắp theo 

quy định. 

Giá thành sản phẩm xây lắp là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất 

lượng hoạt động SXKD và quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Thông qua chỉ tiêu 

giá thành người ta có thể đánh giá được trình độ sử dụng các nguồn lực của 

doanh nghiệp như thế nào. Đồng thời thông qua chỉ tiêu giá thành người ta có 

thể đánh giá được trình độ hạch toán và mức tăng năng suất của doanh nghiệp. 

Trong nền kinh tế thị trường, giá thành sản phẩm là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng 

đến sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc phấn đấu hạ giá thành 

là mục tiêu kinh tế hàng đầu của mỗi doanh nghiệp, mà muốn đạt được mục tiêu 

này mỗi doanh nghiệp cần phải tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm sản 
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xuất một cách khoa học, chính xác, kịp thời và đúng đối tượng, đúng chế độ quy 

định. 

* Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp: 

Trong XDCB, giá thành sản phẩm thường được phân loại theo các tiêu thức 

sau đây. 

Căn cứ vào thời điểm và cơ sở số liệu để tính giá thành, giá thành sản 

phẩm được phân loại thành: 

- Giá thành dự toán: Là tổng chi phí dự toán để hoàn thành khối lượng 

xây lắp CT, HMCT được xác định trên cơ sở các định mức, các quy định của 

Nhà Nước và khung giá quy định theo từng vùng lãnh thổ. 

Giá thành dự toán 

của CT, HMCT 
= 

Giá trị dự toán 

của CT, HMCT 
- 

Lãi định mức    

 ( 2.1) 

- Giá thành kế hoạch: Được xác định xuất phát từ những điều kiện cụ thể 

ở một doanh nghiệp xây lắp nhất định, trên cơ sở biện pháp thi công, các định 

mức và đơn giá dùng trong doanh nghiệp. Giá thành kế hoạch được xác định như 

sau:  

Giá thành kế hoạch  = Giá thành dự  toán  
+ 

- 

Khoản bù chênh lệch 

vượt quá dự toán (2.2) 

Khoản bù chênh lệch vượt dự toán là các khoản bù phần chi phí chưa được tính 

đến trong dự toán. 

- Giá thành thực tế: là biểu hiện bằng tiền của những chi phí thực tế để 

hoàn thành khối lượng xây lắp. Căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm dở dang 

cuối kỳ, chi phí sản xuất được tập hợp trong kỳ. Giá thành sản phẩm bàn giao 

được xác định theo công thức. 
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Giá thành 

thực của KL 

xây lắp HT 

bàn giao 

= 

CP thực tế 

KL xây lắp 

dở dang đầu 

kỳ 

+ 

CP thực tế 

phát sinh 

trong kỳ 

- 

CP khối lượng 

xây lắp dở  (2.3) 

dang cuối kỳ 

      (Nguồn tài liệu[13]) 

Muốn đánh giá được chất lượng của công tác xây lắp, ta phải tiến hành so 

sánh các loại giá thành với nhau. Để đảm bảo có lãi, về nguyên tắc khi xây dựng 

kế hoạch giá thành và tổ chức thực hiện kế hoạch giá thành phải đảm bảo mối 

quan hệ sau. 

Giá thành thực tế ≤ Giá thành kế hoạch < Giá thành dự toán. 

Căn cứ vào phạm vi tính giá thành, giá thành sản phẩm được phân loại 

thành: 

- Giá thành sản phẩm hoàn chỉnh: Là giá thành của CT, HMCT đã hoàn 

thành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo thiết kế, hợp đồng được chủ 

đầu tư chấp nhận thanh toán. 

- Giá thành công tác xây lắp hoàn thành quy ước: Là giá thành của khối 

lượng hoàn thành đến một giai đoạn nhất định và phải đảm bảo điều kiện. 

+ Phải nằm trong thiết kế và đảm bảo chất lượng quy định. 

+ Khối lượng phải được xác định một cách cụ thể, được Chủ đầu tư nghiệm 

thu và chấp nhận thanh toán 

+ Phải đạt được đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý. 

   Đối tượng, kỳ tính giá và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây 

lắp hoàn thành: 

Đối tượng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành mà doanh nghiệp cần tính 

được tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm.  

Đối với DNXL thì đối tượng tính giá thành thường là các công trình, hạng 

mục công trình hoàn thành trong kỳ. 
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 Kỳ tính giá thành: Là thời kỳ mà bộ phận kế toán giá thành tiến hành công 

việc tính giá thành cho đối tượng tính giá thành và nó phụ thuộc vào loại hình 

sản xuất của doanh nghiệp. Đối với DNXL do sản phẩm được SX theo từng đơn 

đặt hàng, thời gian thi công dài, giá trị công trình lớn nên kỳ tính giá thành 

thường là thời điểm nhà thầu và đơn vị chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu thanh 

toán. 

Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 

Tính giá thành sản phẩm là giai đoạn quyết định của công tác hạch toán giá 

thành. Giá thành sản phẩm được tính dựa trên các yếu tố: Phương pháp tính giá 

thành, CPSX thực tế phát sinh, giá trị SP dở dang đầu kỳ và cuối kỳ hạch toán. 

Do đó, giá thành SP cũng phụ thuộc vào phương thức thanh toán khối lượng xây 

lắp hoàn thành giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công. 

+ Nếu quy định thanh toán SPXL sau khi hoàn thành toàn bộ, giá thành 

SPXL hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng cộng các chi phí phát sinh đến 

khi hoàn thành công trình. 

+ Nếu quy định thanh toán SPXL theo điểm dừng kỹ thuật, trong kỳ báo cáo 

có thể có một bộ phận công trình hay khối lượng công việc hay giai đoạn hoàn 

thành được chủ đầu tư chấp thuận nghiệm thu thanh toán. Khi đó, giá thành khối 

lượng công tác xây lắp đã hoàn thành và bàn giao trong kỳ được tính theo công thức 

sau đây:  

Tổng giá thành 

SPXL hoàn 

thành 

= 

CPSX dở 

dang đầu 

kỳ 

+ 

CPSX phát 

sinh trong 

kỳ 

- 
CPSX dở 

dang cuối kỳ 
(2.7) 
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2.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ 

kế toán tài chính 

2.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 

2.3.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn để tập hợp 

chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm soát chi phí và tính giá thành sản phẩm. Như 

vậy, thực chất của việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là 

việc xác định giới hạn tập hợp chi phí hay xác định nơi phát sinh chi phí và nơi 

chịu chi phí. 

Để xác định đúng đắn đối tượng kế  toán tập hợp chi phí cần căn cứ vào các 

yếu tố sau đây. 

+ Đặc điểm và công dụng của chi phí trong quá trình sản xuất. 

+ Đặc điểm, cơ cấu tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ, chế tạo  sản 

phẩm (giản đơn, liên tục hay song song…) 

+ Loại hình sản xuất sản phẩm (Đơn chiếc hay hàng loạt…) 

+ Yêu cầu kiểm tra, kiểm soát chi phí và yêu cầu hạch toán kế toán nội bộ 

Doanh nghiệp. 

+ Khả năng trình độ quản lý nói chung và hạch toán nói riêng của Doanh 

nghiệp 

2.3.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 

Đối với XDCB, do phát sinh nhiều chi phí mà quá trình sản xuất lại phức 

tạp và sản phẩm mang tính đơn chiếc có quy mô lớn và thời gian sử dụng lâu dài. 

Mỗi CT lại bao gồm nhiều HMCT, nhiều công việc khác nhau nên có thể áp 

dụng phương pháp tập hợp chi phí sau: 

• Phương pháp trực tiếp được áp dụng khi chi phí sản xuất có quan hệ 

trực tiếp với từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt. Phương pháp này đòi hỏi 

phải tổ chức việc ghi chép ban đầu theo đúng đối tượng, trên cơ sở đó kế toán 

tập hợp số liệu theo từng đối tượng liên quan và ghi trực tiếp vào sổ kế toán theo 
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đúng đối tượng. Phương pháp ghi trực tiếp đảm bảo việc hạch toán CPSX chính 

xác. 

• Phương pháp phân bổ gián tiếp được áp dụng đối với chi phí sản xuất có 

liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí sản xuất không thể tổ chức ghi 

chép ban đầu riêng rẽ theo từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt. 

Để tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất cho các đối tượng có liên quan kế 

toán phải tiến hành theo trình tự sau: 

+ Tổ chức ghi chép ban đầu( ghi chứng từ gốc) chi phí sản xuất có liên 

quan đến nhiều đối tượng theo từng địa điểm phát sinh chi phí, từ đó tổng hợp số 

liệu trên chứng từ kế toán theo địa điểm phát sinh chi phí. 

+ Chọn tiêu chuẩn phân bổ phù hợp với từng loại chi phí để tính toán, phân 

bổ chi phí sản xuất đã tổng hợp cho các đối tượng liên quan. 

+ Xác định hệ số phân bổ ( H ) 

       C 

    H =          

   T¡ 

Trong đó : 

- C: Tổng chi phí sản xuất cần phân bổ 

- Ti: Tiêu thức phân bổ của đối tượng i 

+ Tính số chi phí phân bổ cho từng đối tượng (i) 

C¡ = H x T¡ 

Trong đó: C¡ Chi phí sản xuất phân bổ cho đối tượng i 

Đại lượng tiêu chuẩn dùng để phân bổ ( còn được gọi là đơn vị công) được 

lựa chọn tùy vào trường hợp cụ thể. Tính chính xác, độ tin cậy của thông tin về 

chi phí phụ thuộc rất nhiều vào tính hợp lý của tiêu chuẩn phân bổ được lựa 

chọn. 

Việc xác định tiêu chuẩn phân bổ chi phí có thể được xác định riêng rẽ theo 

từng nội dung chi phí cần phân bổ, khi đó cũng phải xác định hệ số phân bổ theo 
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từng nội dung chi phí này hoặc cũng có thể xác định chung cho tất cả các chi phí 

cần phân bổ. Việc xác định tiêu chuẩn phân bổ tùy thuộc vào từng đặc thù cụ thể 

của từng doanh nghiệp. 

2.3.2. Kế toán chi phí sản xuất theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt 

Nam 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chịu sự chi 

phối trong các chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01, số 02, số 03, số 04, cụ thể: 

*  Chuẩn mực kế toán  số 01 (VAS 01) : chuẩn mực chung. 

Kế toán chi phí sản xuất cần tuân thủ 7 nguyên tắc kế toán sau: 

- Nguyên tắc cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh 

nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi 

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

điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính 

lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá 

khứ, hiện tại và tương lai. 

Như vậy, mọi chi phí phát sinh của doanh nghiệp phải được ghi nhận tại 

thời điểm phát sinh, không căn cứ vào dòng tiền ra vào doanh nghiệp. Chỉ khi 

tuân thủ đúng nguyên tắc này, báo cáo tài chính mới phản ánh được tình hình tài 

chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 

- Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của 

tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc 

tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá 

gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực 

kế toán cụ thể. 

Mọi tài sản của doanh nghiệp khi xuất dùng ( nguyên vật liệu và công cụ 

dụng cụ) phải được ghi nhân theo giá gốc, khi phản ánh chúng theo giá thị 

trường tại thời điểm đưa tài sản đó vào quá trình sản xuất sản phẩm. Thực hiện 

nguyên tắc này để đảm bảo tính khách quan của số liệu kế toán, xác định được 
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kết quả kinh doanh và đơn giản hơn trong việc ghi chép, thuận lợi cho công tác 

quản lý. 

- Nguyên tắc phù hợp: Việc ghi nhân doanh thu và chi phí phải phù hợp với 

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

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

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

Do đó, tất cả cả các khoản chi phí cấu thành nên sản phẩm sẽ được tập hợp 

tạo ra giá vốn của sản phẩm đó và phải phù hợp với doanh thu của sản phẩm 

được cung cấp trong khoảng thời gian xác định. 

- Nguyên tắc nhất quán: Các chính sách và phương pháp kế toán doanh 

nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. 

Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải 

trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài 

chính. 

Tuân thủ nguyên tắc nhất quán, đảm bảo cho việc ghi nhận các yếu tố chi 

phí một cách hợp lý, không tạo nên các thay đổi bất thường trong giá thành sản 

phẩm( khi thay đổi về phương pháp khấu hao TSCĐ, phương pháp xác định trị 

giá hàng xuất kho,... trong kỳ kế toán). 

- Nguyên tắc thận trọng: Thận trọng là việc xem xét cân nhắc, phán đoán 

cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. 

Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá 

lớn, không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập, không 

đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí, doanh thu và thu 

nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi 

ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát 

sinh chi phí. Cần phải tuân thủ nguyên tắc này để hạn chế tối đa những bất lợi 

trong tương lai. 
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- Nguyên tắc trọng yếu: Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp 

nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch 

đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử 

dụng BCTC. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin 

hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông 

tin phải được xem xét trên cả phương diện định lượng và định tính. 

Đồng thời theo VAS 01, chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí khác được 

ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi các khoản chi phí này 

làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài 

sản hoặc tăng nợ phải trả và chi phí này phải xác định được một cách đáng tin 

cậy. 

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

tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi lợi ích kinh tế dự 

kiến trong nhiều kỳ kế toán có liên quan đến doanh thu và thu nhập khác được 

xác định một cách gián tiếp thì các chi phí liên quan được ghi nhận trong báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở phân bổ theo hệ thống hoặc theo tỷ lệ. 

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

doanh trong kỳ khi chí phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong kỳ sau. 

* Chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02) : Kế toán hàng tồn kho 

Theo quy định của VAS 02 – Hàng tồn kho, giá gốc hàng tồn kho đã bán 

được ghi nhân là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phù hợp với doanh thu 

liên quan đến chúng. Giá vốn hàng bán được xác định theo một trong 4 phương 

pháp: phương pháp đích danh, bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước. 

Ngoài ra, trong giá vốn hàng bán còn bao gồm phần định phí sản xuất chung 

dưới công suất bình thường của máy móc thiết bị. 

Đối tượng điều chỉnh của chuẩn mực hàng tồn kho như TS được giữ để bán 

trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường ( thành phẩm), hay đang trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh dở dang ( bán thành phẩm hay các sản phẩm dở dang) 
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và các nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sản xuất. Như vậy, đối tượng điều 

chỉnh của chuẩn mực này cũng chính là đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm. Nội dung chính của chuẩn mực đề cập đến là 

cách xác định trị giá của hàng tồn kho theo phương pháp giá gốc.  

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm : Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi 

phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và 

trạng thái hiện tại. 

Các chi phí được tính vào giá gốc hàng tồn kho là: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp gồm: giá mua của hàng tồn kho và chi 

phí mua hàng ( bốc dỡ, vận chuyển,...) các khoản chiết khấu thuơng mại và giảm 

giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ khỏi chi 

phí mua.  

- Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm: chi phí lương, các khoản phụ cấp có 

tính chất lương, khoản trích theo lương theo quy định Pháp luật.  

- Chi phí sản xuất chung bao gồm: các chi phí khác có liên quan trực tiếp 

đến quá trình sản xuất như CPSX chung cố định và CPSX chung biến đổi.  

  + Chi phí sản xuất chung cố định là những chi phí sản xuất gián tiếp, 

thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất gián tiếp, thường không 

thay đổi theo số lượng sản xuất, như chi phí khấu hao, chi phí bảo dưỡng máy 

móc thiết bị, nhà xưởng... và chi phí quản lý hành chính ở các phân xưởng sản 

xuất. 

  + Chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí sản xuất gián tiếp, 

thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản 

xuất, như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp. 

Tóm lại, quá trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm về thực chất cũng là xác định giá trị hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc 

nên giá thành sản phẩm sản xuất hoàn thành trong kỳ bao gồm 03 yếu tố CPSX 

kể trên có liên quan trực tiếp tới quá trình sản xuất. 
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• Chuẩn mực kế toán số 03 (VAS 03) Tài sản cố định hữu hình  

    Khấu hao TSCĐ có ảnh hưởng rất lớn đối với chi phí sản xuất sản phẩm tại 

các doanh nghiệp, bởi lượng TSCĐ sử dụng cho việc sản xuất sản phẩm là rất 

lớn, TSCĐ thường có giá trị cao. 

Giá trị khấu hao TSCĐ hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong 

thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao phải phù hợp với 

lợi ích kinh tế mà tài sản đem lại cho DN. Số khấu hao của từng kỳ được hạch 

toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, trừ khi chúng được tính vào giá 

trị của các tài sản khác. 

Trong quá trình sản xuất công ty nào cũng dùng các tư liệu sản xuất như 

nhà xưởng máy móc thiết bị và các TSCĐ khác. Khi các yếu tố này tham gia 

trong quá trình sản xuất thì giá trị của nó được dịch chuyển dần dần vào giá trị 

của các sản phẩm- phần giá trị này được gọi là giá trị hao mòn của TSCĐ do 

tham gia vào quá trình SXKD. 

Mọi TSCĐ của DN có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích 

khấu hao. Mức trính khấu hao TSCĐ được hoạch toán vào chi phí kinh doanh 

trong kỳ. Vì vậy, doanh nghiệp phải tính toán và phân bổ giá trị khấu hao TSCĐ 

vào chi phí kinh doanh trong kỳ theo quy định của VAS03. Khấu hao TSCĐ là 

việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá TSCĐ vào chi phí 

sản xuất kinh doanh trong thời gian sử dụng TSCĐ đó. TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng cơ cấu tài sản của DN. Vì vậy, việc tính toán xác định chi phí khấu 

hao TSCĐ luôn là công tác trọng tâm trong kế toán CPSX và tính giá thành sản 

phẩm. 

Có ba phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình , gồm: 

- Phương pháp khấu hao đường thẳng 

- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần 

- Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm 
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Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, số khấu hao hàng năm không 

thay đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Theo phương pháp 

khấu hao theo số dư giảm dần, số khấu hao hàng năm giảm dần trong suốt thời 

gian sử dụng hữu ích của TS. Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm 

dựa trên tổng số đơn vị sản phẩm ước tính TS có thể tạo ra. Phương pháp khấu 

hao do doanh nghiệp xác định để áp dụng cho từng TSCĐ hữu hình phải được 

thực hiện nhất quán, trừ khi có sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sản đó. 

2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất theo chế độ kế toán hiện hành 

Cũng như các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế 

trong cả nước, doanh nghiệp kinh doanh xây lắp thực hiện hạch toán kế toán theo  

TT số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của BTC). Theo thông tư này, các 

doanh nghiệp xây lắp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường 

xuyên, kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp”, TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”, TK 623 “Chi phí sử dụng máy thi 

công”, TK 627 “Chi phí sản xuất chung” TK 154 “ Chi phí sản xuất kinh doanh 

dở dang”.  

*Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

- TK sử dụng: Tài khoản 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” dùng để 

phản ánh các chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động XL, bao 

gồm: 

+ Vật liệu xây dựng: Cát, đá, sỏi, sắt, thép, xi măng, … 

+ Vật liệu khác: Phụ gia, đinh, đất đèn, dây thép, … 

+ Nhiên liệu: Than, củi, … 

+ Vật kết cấu: Cọc bê tông cốt thép đúc sẵn, lan can, gờ chắn đúc sẵn, … 

Để xác định chi phí NVLTT thực tế trong kỳ, kế toán căn cứ vào các yếu tố 

sau: trị giá nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trực tiếp, trị giá nguyên vật liệu trực 

tiếp còn lại đầu kỳ ở các bộ phận, phân xưởng sản xuất, trị giá nguyên vật liệu 
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trực tiếp còn lại cuối kỳ ở các bộ phận, trị giá phế liệu thu hồi ( nếu có). Chi phí 

NVLTT thực tế trong kỳ được xác định theo công thức: 

Chi phí 

NVLTT 

Trong kỳ 
= 

Trị giá 

NVLTT còn 

lại đầu kỳ 
+ 

Trị giá 

NVLTT 

xuất dùng 

trong kỳ 

- 
Trị giá 

NVLTT còn 

lại cuối kỳ 
- 

Trị giá phế 

thu hồi (nếu 

có) 

 

-  Chứng từ sử dụng : Phiếu nhập kho ( Mẫu số 01 – VT); Phiếu xuất kho 

(Mẫu số 02-VT); Hóa đơn giá trị gia tăng ( Mẫu số 1- GTGT); Bảng phân bổ vật 

liệu, CCDC ( Mẫu số 07 – VT)... 

 - Kết cấu TK621  

Bên Nợ : Trị giá thực tế nguyên liệu vật liệu xuất dùng trực tiếp cho hoạt 

động sản xuất, sản phẩm trong kỳ hạch toán. 

Bên Có:  

- Kết chuyển trị giá nguyên vật liệu thực tế sử dụng cho sản xuất, kinh 

doanh trong kì vào TK 154 “ chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang” hoặc TK 631 

“ giá thành sản xuất” và chi tiết cho các đối tượng để tính giá thành sản phẩm , 

dịch vụ : 

- Kết chuyển chi phí nguyên liệu , vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình 

thường vào TK 632; 

- Trị giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng không hết được nhập lại kho   

Tài khoản 621 không có số dư cuối kì . 

Các tài khoản liên quan : TK 152 – “ Nguyên liệu, vật liệu”; TK111- “tiền 

mặt”TK 112 – “  Tiền gửi ngân hàng” ; TK 331 – “ Phải trả cho người bán”; TK 

154 – “ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”.... 

Phương pháp hạch toán (Phụ lục số 23) 

*Kế toán chi phí nhân công trực tiếp  

Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm cả các khoản phải trả cho người lao 

động trực tiếp sản xuất sản phẩm thuộc danh sách quản lý của doanh nghiệp và 
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cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc như : Tiền lương, tiền công ,các 

khoản phụ cấp , các khoản trích theo lương ( Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm y tế , 

kinh phí công đoàn ) 

• Chứng từ sử dụng : Bảng thanh toán tiền lương ( Mẫu số 02- 

LĐTL,HD); 

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ ( Mẫu số 06 – LĐTL, HD ); bảng kê 

trích nộp các khoản theo lương ( Mẫu số 10 LĐTL,HĐ); bảng phân bổ tiền 

lương và bảo hiểm xã hội ( Mẫu số 11- LĐTL,HD) và các chứng từ khác . 

• Tài khoản sử dụng  

 Tài khoản chính : TK 622  “ Chi phí nhân công trực tiếp”  

  Kết cấu của TK 622 

Bên Nợ : Chi phí nhân công trực tiếp tham gia quá trình sản xuất sản phẩm 

bao gồm : Tiền lương, tiền công lao động và các khoản trích trên tiền lương theo 

quy định phát sinh trong kì . 

Bên Có :  

- Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên nợ TK 154 “ Chi phí sản 

xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào bên nợ TK 631 “ Giá thành sản xuất” ; 

- Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp trên mức bình thường vào TK 632  

Tài khoản 622 không có số dư cuối kì . 

Các tài liệu liên quan : TK 334 “ Phải trả người lao đông” , TK 338 “  Phải 

trả , phải nộp khác” , TK 335 “ Chi phí phải trả” , TK 154 “ chi phí sản xuất , 

kinh doanh dở dang” và các tài khoản khác . 

 Phương pháp hạch toán ( Phụ lục số 24) 

*Kế toán chi phí sản xuất chung 

- Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng TK 627 “Chi phí sản xuất chung”. Tài 

khoản này dùng để phản ánh CPSX của đội, công trường xây dựng, gồm: Lương 

nhân viên quản lý đội xây dựng; các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 

được tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả công nhân trực tiếp XL, nhân 
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viên quản lý đội (thuộc biên chế của DN); chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

sử dụng cho thi công quản lý đội; chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt 

động của đội và những chi phí khác liên quan tới hoạt động của đội. Các khoản 

CPSX chung liên quan trực tiếp đến công trình, hạng mục công trình nào thì hạch 

toán trực tiếp vào công trình, hạng mục công trình đó. Nếu có liên quan đến nhiều 

công trình, hạng mục công trình thì tiến hành phân bổ cho từng đối tượng theo tiêu 

thức phù hợp.  

- Chứng từ sử dụng : Phiếu xuất kho (Mẫu số 02-VT), Hóa đơn ( Mẫu số 01- 

GTGT hoặc 02- GTKT); Bảng phân bổ vật liệu,CCDC ( Mẫu số 07-VL); Phiếu chi, 

giấy báo nợ; Bảng phân bố TSCĐ; Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung... 

- Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 627 “ Chi phí sản xuất chung” có 2 TK cấp 2: 

+ TK 6271 : Chi phí nhân viên phân xưởng 

+ TK 6272 : Chi phí vật liệu 

+ TK 6273 : Chi phí dụng cụ sản xuất 

+ TK 6277 : Chi phí dịch vụ mua ngoài 

+ TK 6278 : Chi phí bằng tiền khác 

Bên Nợ : Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ 

Bên Có :  

- Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung 

-Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn 

hàng bán trong kỳ do mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình 

thường 

- Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ TK 154 “ Chi phí sản xuất 

kinh doanh dở dang” hoặc bên Nợ TK631 “ Giá thành sản xuất” 

TK627 không có số dư cuối kỳ 



30 

 

Các TK khác liên quan : TK 111 “ Tiền mặt” , TK112 “ Tiền gửi ngân hàng”, 

TK214” Hao mòn TSCĐ” , TK331” Phải trả cho người bán”, TK334” Chi phí phải 

trả”, TK154” Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”. 

- Phương pháp hạch toán: (Phụ lục số 25) 

*Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

- Tài khoản sử dụng: TK 623 – “Chi phí sử dụng máy thi công”. Tài 

khoản này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ 

trực tiếp cho hoạt động XL công trình. Không hạch toán vào tài khoản này các 

khoản trích về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính trên lương phải trả công nhân 

sử dụng máy thi công. Chỉ sử dụng tài khoản này trong trường hợp DNXL thực 

hiện XL công trình theo phương thức thi công hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp 

bằng máy.  

- Chứng từ sử dụng : Phiếu xuất kho vật tư sử dụng, hóa đơn bán hàng, 

bảng chấm công của công nhân điều khiển máy thi công, Bảng tính khấu hao, 

Nhật trình sử dụng máy.... Nếu sử dụng máy thi công thuê ngoài thì đội trưởng 

đội thi công tập hợp chứng từ : Hợp đồng thuê máy, Biên bản thanh lý hợp đồng 

được chuyển về phòng kế toán làm căn cứ phân bổ cho từng đối tượng liên quan, 

chi phí máy thi công sử dụng cho công trình nào thì phân bổ công trình đó. 

* Trường hợp DN tổ chức đội máy thi công riêng và có tổ chức kế toán 

riêng thì không sử dụng TK623 mà toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp đến đội 

máy thi công được tập hợp riêng trên các TK621, TK622, TK627. Sau đó, các 

khoản mục này được kết chuyển để tính giá thành cho một ca máy (giờ máy) 

thực hiện và cung cấp cho các đối tượng XL công trình, hạng mục công trình. 

Phương pháp hạch toán: (Phụ lục số 26) 

* Trường hợp doanh nghiệp xây lắp tổ chức đội máy thi công riêng 

Phương pháp hạch toán: (Phụ lục số 27) 

• Trường hợp doanh nghiệp tổ chức thuê ngoài 

Phương pháp hạch toán: (Phụ lục số 28) 
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* Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 

Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp bao gồm những chi phí có liên 

quan trực tiếp đến từng đối tượng và những chi phí không thể tập hợp trực tiếp 

theo từng đối tượng thì phải tính phân bổ các chi phí này cho từng đối tượng 

theo tiêu thức thích  hợp. Trong ngành xây dựng cơ bản thường phân bổ chi phí 

sử dụng máy thi công và phân bổ chi phí sản xuất chung. 

Phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 

Chi phí sử dụng máy thi công được phân bổ cho các đối tượng xây lắp theo 

phương pháp thích hợp căn cứ vào số ca máy hoặc khối lượng phục vụ thực tế. 

Phân bổ chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung được tập hợp theo từng công trường, hoặc đội thi 

công hoặc toàn doanh nghiệp và tính phân bổ cho từng công trình, hạng mục 

công trình theo tiêu thức thích hợp như phân bổ theo chi phí sản xuất chung định 

mức, phân bổ theo giờ công sản xuất kinh doanh định mức hoặc thực tế, phân bổ 

theo chi phí nhân công, phân bổ theo chi phí trực tiếp. Để tổng hợp chi phí sản 

xuất sản phẩm xây lắp sử dụng TK 154  “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”  

- Phương pháp hạch toán: (Phụ lục số 29) 

*Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ  

SP dở dang là khối lượng sản phẩm, công việc còn đang trong quy trình sản 

xuất, chế biến, đang nằm trên dây chuyền công nghệ hoặc đã hoàn thành một vài 

quy trình chế biến nhưng vẫn phải gia công chế biến tiếp mới trở thành SP hoàn 

chỉnh. 

Sản phẩm dở dang của các doanh nghiệp xây lắp có thể là công trình, hạng 

mục công trình chưa hoàn thành khối lượng công tác xây lắp trong kỳ và chưa 

được chủ đầu tư nghiệm thu chấp nhận thanh toán. 

Muốn đánh giá sản phẩm dở dang một cách chính xác cần phải tiến hành 

kiểm kê khối lượng nguyên nhiên vật liệu chưa sử dụng đến ở công trường thi 
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công. Bộ phận kế toán cần kết hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật tại công trường 

thi công để xác định mức độ hoàn thành của khối lượng xây lắp dở dang. 

Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang mà DNXL thường áp dụng là: 

đánh giá theo giá dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm xây lắp dở dang. Áp 

dụng đối với các trường hợp công trình, hạng mục công trình bàn giao thanh toán 

theo từng giai đoạn hoàn thành, sản phẩm dở dang là các giai đoạn xây lắp chưa 

hoàn thành. Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ theo phương pháp phân bổ 

chi phí thực tế căn cứ vào giá thành dự toán và mức độ hoàn thành theo các bước 

sau: 

Chi phí sản xuất 

Thực tế dở dang 

Cuối kỳ của từng 

giai đoạn 

 

Chi phí thực tế dở 

dang đầu kỳ 

 

 

+ 

Chi phí thực tế phát 

sinh trong kỳ 
 

x 

Giá thành dự toán 

khối lượng dở 

dang cuối kỳ của 

từng  giai đoạn Giá thành dự toán của 

khối lượng xây lắp 

hoàn thành trong kỳ 
+ 

Tổng giá thành dự 

toán khối lượng dở 

dang cuối kỳ của các 

giai đoạn 
 

2.4  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên phương 

diện kế toán quản trị  

 Phân loại chi phí sản xuất của kế toán quản trị 

 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động 

Theo mối quan hệ với mức độ hoạt động có nghĩa là những chi phí này sẽ 

tăng, giảm như thế nào đối với các mức độ thay đổi của hoạt động kinh doanh. 

Mục đích của cách phân loại này là cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế 

hoạch, kiểm tra và điều tiết chi phí. 

Theo cách phân loại này chi phí được phân làm 3 loại: 
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Biến phí: Là những chi phí thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi, được 

chia thành biến phí tỷ lệ và biến phí cấp bậc. Biến phí thường bao gồm các 

khoản chi phí như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp… 

Định phí: Là những khoản chi phí không thay đổi khi mức độ hoạt động 

thay đổi trong phạm vi phù hợp của doanh nghiệp. Định phí được chia làm 2 loại 

là định phí bắt buộc và định phí không bắt buộc. Định phí thường gồm các khoản 

như chi phí khấu hao tòa nhà, thiết bị dùng trong tòa nhà,… 

Chi phí hỗn hợp: là những chi phí có cả yếu tố cố định và yếu tố biến đổi. 

Ở mức độ hoạt động căn bản, chi phí hỗn hợp thể hiện các đặc điểm của định 

phí, quá mức đó nó lại thể hiện đặc tính của biến phí. Chi phí hỗn hợp thường 

gồm: chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp… 

Cách phân loại này có tác dụng rất lớn trong việc phân tích mối quan hệ chi 

phí- khối lượng- lợi nhuận, xây dựng các mô hình kế toán chi phí và giúp nhà 

quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí. 

- Phân loại chi phí nhằm mục đích ra quyết định 

Để phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý, ngoài các cách phân 

loại trên, chi phí còn được phân loại thành chi phí gián tiếp, chi phí trực tiếp và 

chi phí cơ hội. 

Chi phí trực tiếp: Là những chi phí chỉ quan hệ trực tiếp đến việc sản xuất 

một loại sản phẩm, một công việc, lao vụ hoặc một hoạt động, một địa điểm nhất 

định và hoàn toàn có thể hạch toán, tập hợp trực tiếp cho sản phẩm, lao vụ, dịch 

vụ đó. Trên góc độ quản trị doanh nghiệp, chi phí trực tiếp thường mang tính 

chất có thể tránh được, tức là nó phát sinh và mất đi cùng với sự phát sinh và mất 

đi của một hoạt động cụ thể. 

Chi phí gián tiếp: Là chi phí có liên quan đến nhiều sản phẩm, công việc, 

lao vụ, dịch vụ nhiều khối lượng khác nhau nên phải tập hợp cho từng đối tượng 

bằng phương pháp phân bổ gián tiếp. Trên góc độ quản trị doanh nghiệp, chi phí 

gián tiếp thường mang tính chất không thể tránh được. 
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Chi phí cơ hội: Là phần lợi nhuận tiềm năng bị từ bỏ khi lựa chọn phương 

án hoạt động này thay vì một phương án hoạt động khác. Chi phí cơ hội là khoản 

chi phí không được theo dõi trên sổ sách kế toán nhưng lại rất quan trọng đối với 

việc ra quyết định. Nhà quản trị cần xem xét các chi phí cơ hội của các phương 

án khác nhau để đưa ra quyết định lựa chọn phương án đem lại lợi nhuận cao 

nhất. 

- Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ của chi phí với các khoản 

mục trên báo cáo tài chính 

Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất của doanh nghiệp được chia 

thành chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. 

Chi phí sản phẩm: Là những khoản chi phí gắn liền với quá trình sản xuất 

kinh doanh sản phẩm. Chi phí sản phẩm bao gồm các chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Nếu sản phẩm chưa 

được cung ứng trên thị trường thì chi phí sản phẩm sẽ nằm trong giá thành(trị giá 

vốn) của hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán. Nếu sản phẩm đã được cung 

ứng ra thì chi phí sản phẩm trở thành chi phí của giá vốn hàng bán trong báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh. 

Chi phí thời kỳ: Là các chi phí để hoạt động sản xuất kinh doanh trong các 

chi phí này không tạo nên giá trị của hàng tồn kho mà tham gia xác định kết quả 

kinh doanh ngay trong kỳ chúng phát sinh, chúng có ảnh hưởng đến lợi nhuận và 

chúng được phản ánh, ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao 

gồm: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Định mức chi phí và hệ thống dự toán chi phí sản xuất 

a. Định mức chi phí: 

Định mức chi phí sản xuất kinh doanh là cơ sở để lập dự toán chi phí sản 

xuất cho từng đơn vị dự toán. Việc lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh phải 

căn cứ vào định mức chi phí. Dự toán và định mức có sự khác nhau về phạm vi. 

Định mức thì tính cho từng đơn vị còn dự toán đựoc lập cho toàn bộ sản lượng 
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sản phẩm cần thiết dự kiến sản xuất trong kỳ. Do vậy, giữa dự toán và định mức 

chi phí có mối quan hệ và ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu định mức xây dựng không 

hợp lý, không sát với thực tế thì dự toán lập trên cơ sở đó không có tính khả thi 

cao, giảm tác dụng kiểm soát thực tế. Chính vì vậy khi xây dựng định mức chi 

phí sản xuất phải tuân thủ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. 

Khi xây dựng định mức chi phí sản xuất phải tuân theo nguyên tắc chung là 

tìm hiểu, xem xét khách quan toàn bộ tình hình thực tế thực hiện chi phí sản xuất 

kinh doanh đối với mỗi đơn vị sản phẩm về hiện vật của kỳ trước, đánh giá chất 

lượng sản phẩm và các vấn đề liên quan đến năng suất và hiệu quả lao động của 

doanh nghiệp. Sau đó kết hợp với những thay đổi về thị trường như quan hệ 

cung cầu, nhu cầu đòi hỏi của thị trường.. thay đổi về điều kiện kinh tế kỹ thuật 

bổ sung định mức chi phí cho phù hợp với điều kiện và yêu cầu mới. 

Như vậy, những gì đã xảy ra và những kết quả đạt được kỳ trước chỉ làm 

căn cứ để dự đoán tương lai phục vụ cho việc xây dựng định mức sát với điều 

kiện thực tế hơn. Vì vậy, định mức chi phí là chỉ tiêu phản ánh mức hoạt động 

hiệu quả cho kỳ dự toán sắp thực hiện. Ở nước ta, từ trước đến nay thông thường 

các doanh nghiệp chủ yếu dựa vào định mức kinh tế kỹ thuật của ngành đã được 

xây dựng và nhà nước phê duyệt làm định mức chi phí cho doanh nghiệp. Trong 

điều kiện hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến chất lượng và giá 

cả sản phẩm. Muốn sản xuất có hiệu quả các nhà quản trị phải nghiên cứu và xây 

dựng định mức thực tế cho phù hợp hơn với điều kiện của doanh nghiệp trên cơ 

sở định mức chung của ngành. Hơn nữa định mức kinh tế kỹ thuật của ngành 

được xây dựng có thể chưa bao quát được những điều kiện, đặc điểm, kỹ thuật 

cụ thể của doanh nghiệp. Do đó, để doanh nghiệp có thể dự toán sản xuất kinh 

doanh hợp lý, sát với điều kiện cụ thể thì cần phải xây dựng định mức chi phí 

riêng cho doanh nghiệp. 
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b. Hệ thống dự toán chi phí sản xuất: 

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

trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dự toán chi phí sản xuất 

chiếm một phần công việc không nhỏ trong kế toán quản trị chi phí. Để có thể sử 

dụng chi phí sản xuất một cách có hiệu quả, doanh nghiệp cần lập dự toán chi 

phí sản xuất kinh doanh. 

Mục đích của dự toán là cụ thể hóa mục tiêu của nhà quản trị, thiết lập các 

kế hoạch ngắn hạn, dự báo thu nhập từ một kế hoạch định trước, thiết lập kế 

hoạch đầu tư, triển khai một dự án sản xuất, lập kế hoạch mua, dự báo việc tuyển 

dụng nhân sự, kế hoạch đào tạo, lập dự toán sản xuất, lập dự toán tài chính, lập 

dự toán tổng thể. 

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

ứng dự toán với từng nhu cầu riêng rẽ và với hoàn cảnh cụ thể của từng doanh 

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

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

nhau, theo hoạt động, theo các trung tâm trách nhiệm, theo quá trình... 

* Dự toán sản xuất: 

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

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

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

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

Dự toán 

sản phẩm 

sản xuất 

= 

Dự toán 

sản phẩm 

tiêu thụ 

+ 

Dự toán sản     

phẩm tồn Kho 

cuối kỳ 

- 

Dự toán sản 

phẩm tồn kho 

đầu kỳ 

* Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp: 

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

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

chi phí nguyên vật liệu trong kỳ cần dự toán. 
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- Xác định lượng nguyên vật liệu cần sử dụng trong kỳ: 

Nhu cầu nguyên 

vật liệu 
= 

Nhu cầu sản 

xuất sản phẩm 
x 

Định mức lượng nguyên 

liệu/sản phẩm 

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

Tổng CP mua 

nguyên vật 

liệu trong kỳ 

 

= 

Nhu cầu 

nguyên vật 

liệu sử dụng 

+ 

Nguyên vật 

liệu dự kiến 

tồn cuối kỳ 

- 

Nguyên vật 

liệu tồn kho 

đầu kỳ 

x 

Đơn 

giá 

mua 

 

Đối với doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm thì phải dự toán chi phí 

nguyên vật liệu cho từng sản phẩm. 

* Dự toán chi phí lao động trực tiếp: 

Căn cứ vào nhu cầu sản xuất trong kỳ để lập 

Tổng CP 

dự toán lao 

động trực 

tiếp 

= 

Nhu cầu 

lượng sản 

phẩm cần sản 

xuất trong kỳ 

+ 

Định mức thời gian 

lao động trực tiếp 

bình quân cho 1 sản 

phẩm 

x 

Định mức giá 

bình quân của 1 

giờ lao động trực 

tiếp 

* Dự toán chi phí sản xuất chung: 

Dự toán chi phí sản xuất chung được xây dựng theo định phí và biến phí 

Dự toán chi phí sản xuất chung khả biến được lập tỷ lệ với tiêu thức phù 

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

lao động trực tiếp 

Dự toán chi phí sản 

xuất chung khả biến 
= 

Dự kiến chi phí sản xuất chung 

khả biến trong 1 giờ công 
x 

Số giờ công lao 

động trực tiếp 

Chi phí sản xuất chung bất biến được tính đều theo thời gian căn cứ vào tỷ 

lệ chiếm của chi phí sản xuất chung bất biến trong tổng số chi phí sản xuất chung 

qua sự tổng kết kinh nghiệm thực tế. 
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CHƯƠNG III 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH 

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY  CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG HOÀNG LỘC 
 

 3.1. Khái quát chung về công ty 
 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng 

Hoàng Lộc 
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG LỘC 
Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 Từ Đào Hạnh – Phú Sơn – TP.Thanh Hóa 
Mã số thuế: 0101518648 
Điện thoại: 037337270 - Fax: 037330660  
Khi mới thành lập Công ty có số vốn pháp định là 1.256.000.000 đồng. Trong 

đó vốn Ngân Sách cấp là 2.021.500 đồng, vốn tự có 234.500.000 đồng. Đội ngũ công 
nhân viên chức ban đầu là 1200 người trong đó lực lượng kỹ sư là 75 người, công 
nhân bậc thợ 4 trở lên là 546 người. 

 Theo quyết định số 1640/ QĐ – BXD của Bộ xây dựng với vốn điều lệ là 
11.200.000.000 đồng, trong đó vốn đầu tư của Nhà nước là 7. 018.000.000 đồng, vốn 
góp cổ đông là 4. 182.000.000 đồng 

Giấy chứng nhận ĐKKD theo số 0103003457 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành 
phố Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 16/ 01/ 2004. 

Trải qua nhiều năm hoạt động và phát triển, công ty đã có một truyền thống vẻ 
vang, là một trong những đơn vị xây dựng hàng đầu của thành phố, nhiều năm liền 
đạt thành tích cao về sản xuất kinh doanh và đạt các danh hiệu thi đua xuất sắc của 
ngành xây dựng tỉnh Thanh Hóa. 

Trong những năm gần đây, hòa mình cùng quá trình đổi mới đi lên của đất 
nước, Việt Nam đang chuyển mình vào cơ chế quản lý bao cấp sang cơ chế thị 
trường theo định hướng XHCN và phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt Nam ra khỏi 
danh sách 1 trong 40 nước nghèo nhất trên thế giới. Với chức năng về xây dựng 
Công ty có địa bàn hoạt động rộng, Công ty tổ chức lao động thành nhiều điểm thi 
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công khác nhau, phục vụ thi công hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của ngành xây 
dựng: máy móc, nhân công phải di chuyển theo địa điểm xây dựng công trình. Công 
ty đã góp phần đáng kể vào những mục tiêu chung đó như công ty đã thiết kế, tư vấn 
và xây dựng được 1 số công trình lớn trị giá hàng chục tỷ đồng tạo việc làm hàng 
trăm lao động, hàng năm công ty đóng góp vào ngân sách Nhà nước hàng chục triệu 
đồng bên cạnh đó mỗi năm công ty còn hỗ trợ cho quỹ vì người nghèo, phòng chống 
bão lụt…và tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện khác của Xã hội. 

Dưới đây là một số chức năng và nhiệm vụ của công ty: 
- Tư vấn giám sát, giám sát thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao 

thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. 
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thí nghiệm chất lượng công trình 

xây dựng. 
- Lập dự án đầu tư các công trình có vốn trong và ngoài nước. 
- Tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế đối với việc quản lý dự án, xây lắp 

công trình. 
- Lập tổng dự toán và dự toán công trình cho các loại công trình dân dụng và 

công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thông tin cấp thoát nước. 
- Thẩm tra kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc dự án trong nước và ngoài 

nước. 
- Khảo sát xây dựng, khảo sát địa hình, địa chất thủy văn. 
- Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; xây 

dựng đường dây tải điện trạm biến áp. 
- Khai thác, mua bán cát, đất, sỏi, vật liệu xây dựng. 
- Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường thủy, đường bộ. 
3.1.2. Đặc điểm tổ chức tại công ty  
 Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, một 

doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và phát triển đòi hỏi cơ cấu quản lý phải khoa 
học và hợp lý. Đó là nền tảng, là yếu tố vô cùng quan trọng giúp doanh nghiệp tổ 
chức việc quản lý vốn cũng như quản lý con người được hiệu quả, từ đó quyết định 
việc doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận hay không. 
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   Trong những năm qua, cùng với sự phát triển hài hoà của các doanh nghiệp 
trong toàn quốc nói chung và các đơn vị thuộc ngành xây dựng nói riêng, Công ty đã 
không ngừng đổi mới, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ nhân viên quản lý nhằm phù 
hợp với yêu cầu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thích ứng với nhu cầu đặc điểm sản 
xuất của doanh nghiệp, theo kịp tiến trình phát huy hiệu quả kinh doanh của các đơn 
vị khác trong toàn quốc. Đến nay, Công ty đã có một bộ máy quản lý thích ứng kịp 
thời với cơ chế thị trường, có năng lực và chuyên môn kỹ thuật cao, quản lý giỏi và 
làm việc có hiệu quả thể hiện ở sơ đồ sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng 

Hoàng Lộc 

(Nguồn: Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Lộc) 
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Trong đó: 

- Hội đồng quản trị: Là cơ quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công 

ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty. 

- Ban kiểm soát: Có nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, 

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

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

của Đại hội đồng cổ đông. 

-Ban Giám đốc: bao gồm: 

+ Giám đốc Công ty: Là người lãnh đạo, quản lý và giám sát mọi hoạt động 

chung của Công ty, trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế 

hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách của Hội đồng quản trị. Là 

người kiến nghị phương án bố trí cơ cấu Tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công 

ty, có quyền bổ nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, quyết 

định lương phụ cấp đối với người trong Công ty. 

+ Phó Giám đốc: Là người hỗ trợ công việc cho Giám đốc và chịu trách 

nhiệm trước các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Phó Giám đốc còn phụ trách về 

công tác kỹ thuật và các phòng ban và các kế hoạch phòng ban. Phó Giám đốc là 

người có quyền hạn cao chỉ sau Giám đốc Công ty. 

- Văn phòng: Có chức năng giúp Ban Giám đốc tổng hợp, điều phối mọi 

mặt công tác của Công ty, giữ nề nếp sinh hoạt của cơ quan, duy trì mối quan hệ 

giữa Công ty và các Công ty khác. 

 - Phòng tài chính- kế toán: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc 

cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực quản lý tài 

chính và quản lý kế toán.  

- Phòng quản lý dự án: Có chức năng tham mưu giúp việc cho Tổng Giám 

đốc và lãnh đạo trong Công ty trong việc quản lý lĩnh vực kinh tế, kế hoạch, kỹ 

thuật, đầu tư, thi công, công tác vật tư. 
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- Phòng thí nghiệm kiểm định XD: Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, 

chuyển giao công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ tư 

vấn, kiểm định, giám sát, hợp tác, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực xây dựng, 

hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực đăng ký. 

- Phòng kiểm định: Tham mưu các nội dung và công tác thực hiện các điều 

kiện đảm bảo chất lượng công trình theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng do Nhà nước ban hành và Quốc tế. 

- Phòng thí nghiệm: Tổ chức hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm, thiết bị đo 

đạc, sản xuất, vật liệu xây dựng, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng phòng thí 

nghiệm ngành xây dựng, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm, thiết bị công nghệ, thi 

công và sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Phòng thí nghiệm công nghệ cao: Tiếp nhận và triển khai các dự án, xây 

dựng như ngiên cứu mạnh về vật tư, vật liệu, góp phần hình thành 1 trung tâm 

nghiên cứu xuất sắc. Tổ chức xây dựng và thực hiện mô hình nghiên cứu liên 

ngành, tích cực đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện có hiệu quả việc đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ cao mang tính liên 

ngành, tạo ra các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị khoa học và 

thực tiễn. 

3.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 

3.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 

Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, toàn bộ 

công việc kế toán được tập trung tại phòng kế toán của Công ty, ở các tổ đơn vị 

sản xuất trực thuộc Công ty không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí 

các nhân viên thống kê kế toán làm nhiệm vụ thu thập, phân loại, kiểm tra chứng 

từ sau đó vào sổ chi tiết vật tư, lao động, máy móc và tập hợp chứng từ gốc vào 

bảng tập hợp chứng từ gửi lên Công ty vào ngày 25 hàng tháng. 
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Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức phòng kế toán- tài chính tại Công ty 

 (Nguồn: Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Lộc) 

Trong đó: 

- Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm chung toàn bộ công việc trong phòng 
kế toán tài chính, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị về 
công tác tài chính kế toán, sản xuất kinh doanh của Công ty và quan hệ ngoại 
giao. 

- Kế toán tổng hợp: Có trách nhiệm tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành 
công trình tổng hợp số liệu lập báo cáo. Kế toán tổng hợp phụ trách tài khoản 
sau: 621,627,641,642,154,911,421,511,512. 

- Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: Hàng ngày căn cứ vào chứng từ 
gốc đã được duyệt tiến hành viết phiếu thu – chi, theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân 
hàng và các khoản vay tạm ứng. Tiếp nhận toàn bộ chứng từ thanh toán, chứng 
từ mua vật tư, phụ tùng ... để thu - chi đúng chế độ.  

- Kế toán Vật tư và TSCĐ: Theo dõi và quản lý về mặt số lượng và giá trị 
tài sản của Công ty. Tổ chức theo dõi, tính khấu hao, phân bổ chi phí khấu hao 
Tài sản cố định cho từng công trình, hạng mục công trình, tiến hành tổ chức 
thanh lý tài sản cố định, theo dõi nguồn hình thành tài sản, tiến hành cho thuê 
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những tài sản của Công ty khi chưa có nhu cầu sử dụng. Đồng thời theo dõi tình 
hình Vật tư theo công trình, hạng mục công trình. 

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: Hàng ngày xác định 
số lao động đi làm, tiến hành nghiệm thu sản phẩm từng tổ, từng phân xưởng, 
xác định số công phát sinh, tiến hành tính công cho từng tổ và lương bình quân 
một người trong tổ (theo phiếu nghiệm thu sản phẩm, số lượng lao động và định 
mức đơn giá tiền lương cho từng bộ phận). Mở sổ theo dõi tiền lương (thanh 
toán với công nhân viên) cho từng tổ, cuối kỳ lập bảng tiền lương phải trả công 
nhân viên trong kỳ, tính trích bảo hiểm xã hội của công nhân viên, phân bổ vào 
các đối tượng chịu chi phí, cuối kỳ lập báo cáo thống kê. 

- Kế toán thanh toán: Căn cứ vào chứng từ hợp lý hợp lệ kế toán thanh 
toán cho các đối tượng liên quan như thanh toán các khoản nợ, thanh toán 
lương, tạm ứng… 

- Thủ quỹ: Căn cứ vào chứng từ thu chi đã được phê duyệt, thủ quỹ tiến 
hành thu, phát, nộp tiền ngân hàng, cùng với kế toán tiền mặt quản lý tiền của 
Công ty. 

3.1.3.2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 
Chính sách kế toán mà Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Lộc hiện nay 

đang áp dụng là Chế độ Kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các quyết định sửa đổi bổ sung có liên 
quan của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. 

Từ chế độ kế toán chung, mỗi công ty có sự vận dụng cụ thể vào Công ty 
mình. Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Lộc chế độ kế toán được áp dụng 
như sau: 

- Niên độ kế toán quy định từ 01/01 đến 31/12 hàng năm, đơn vị tiền tệ sử 
dụng trong ghi chép là Việt Nam đồng (VNĐ), kế toán mở các tài khoản trích lập 
dự phòng và hoàn nhập dự phòng theo quy định. 

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ theo hình thức nhập 
trước xuất trước, vì hàng hoá có giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm. 

- Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 
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- Là một Công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực nên Công ty áp dụng kế 
toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.  

- Phương pháp khấu hao Tài sản cố định (TSCĐ): Công ty áp dụng 
phương pháp khấu hao đường thẳng. 

- Hình thức kế toán Công ty áp dụng là hình thức kế toán nhật ký chung. 
Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: 
- Sổ tổng hợp: Sổ Nhật ký chung; Sổ cái 
- Sổ chi tiết: Các sổ, thẻ kế toán chi tiết TK 621; 622; 627.154… 
Hình thức kế toán máy: Bản chất quy trình, thứ tự không thay đổi nhưng tất 

cả sẽ được thực hiện nhờ phần mềm kế toán. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ Nhật ký chung khi áp dụng kế toán máy của 

Công ty 

 (Nguồn: Phòng kế toán Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Lộc) 
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3.2. Thực trạng kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc 

3.2.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại 

công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc 

3.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty 

Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động 

sống và lao động vật hoá và các chi phí khác mà doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành 

các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định. 

Với mỗi doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh có nội dung kinh tế khác 

nhau, công dụng khác nhau và yêu cầu quản lý đối với từng loại cũng khác nhau. 

Để lập kế hoạch và tính chính xác giá thành, khống chế và thống nhất các loại chi 

phí, nhằm nghiên cứu phát sinh trong quá trình hình thành giá thành sản phẩm. 

Vấn đề đặt ra là phải phân loại chi phí thành từng nhóm riêng theo những tiêu thức 

nhất định. 

Đối với nước ta hiện nay, việc phân loại chi phí sản xuất được áp dụng theo 

đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm quản lý của doanh nghiệp. Qua khảo sát 

thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Lộc cho thấy 

Công ty đã phân loại chi phí sản xuất như hướng dẫn của chế độ kế toán, đó là 

phân loại chi phí theo mục đích và công dụng của chi phí bao gồm: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là tất cả các chi phí về nguyên vật liệu 

trực tiếp dùng cho thi công xây lắp như: 

+ Vật liệu xây dựng: Cát, đá, sỏi, sắt, thép, xi măng… 

+ Vật liệu khác: Bột màu, đinh, dây… 

+ Nhiên liệu: Than, củi… 

+ Vật kết cấu: Bê tông đúc sẵn… 

+ Thiết bị gắn liền với vật kiến trúc: Thiết bị vệ sinh, thông gió, thiết bị 

sưởi ấm… 

- Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp của công 

nhân trực tiếp thức hiện khối lượng công tác xây lắp, công nhân phục vụ xây lắp, 
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kể cả công nhân vận chuyển, bốc dỡ vật liệu trong phạm vi mặt bằng thi công và 

công nhân chuẩn bị, kết thúc thu dọn hiện trường thi công, không phân biệt công 

nhân trong danh sách hay thuê ngoài. 

- Chi phí sử dụng máy thi công: Là toàn bộ chi phí về vật liệu, nhân công 

và các chi phí khác có liên quan đến sử dụng máy thi công (các loại xe máy chạy 

bằng động lực (điện, xăng, dầu, khí nén…) được sử dụng trực tiếp để thi công 

xây lắp như máy trộn bê tông, cần cẩu, máy ủi, máy đóng cọc…). Chi phí sử 

dụng máy thi công được chia làm hai loại: 

+ Chi phí thường xuyên: Là những chi phí phát sinh trong quy trình sử 

dụng máy thi công được tính thẳng vào giá thành ca máy như: Tiền lương cả 

công nhân trực tiếp điều khiển hay phục vụ xe máy, chi phí nhiên liệu, động lực, 

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

thi công, tiền thuê máy thi công… 

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

sử dụng máy thi công như: chi phí tháo lắp, vận chuyển, chạy thử máy thi công, 

chi phí về xây dựng, tháo dỡ những công trình tạm thời loại nhỏ như lều, lán 

phục vụ cho sử dụng máy thi công. Những chi phí này có thể phân bổ dần hoặc 

trích trước cho nhiều kỳ. 

- Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí có liên quan tới việc tổ chức, 

phục vụ quản lý thi công của các đội xây lắp ở các công trường xây dựng bao 

gồm: 

+ Chi phí nhân viên gồm: tiền lương, phụ cấp, ăn ca phải trả cho nhân viên 

quản lý đội xây dựng, tiền ăn ca của công nhân xây lắp, khoản trích BHXH, 

BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định của nhà nước tính trên tiền lương của 

công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân sử dụng máy thi công và nhân viên quản 

lý đội thuộc biên chế doanh nghiệp. 

 Theo cách phân loại này, mỗi loại chi phí thể hiện điều kiện khác nhau của 

chi phí sản xuất, thể hiện nơi phát sinh chi phí, đối tượng gánh chịu chi phí. 
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Nhìn chung công tác phân loại CPSX của công ty chỉ phục vụ cho công tác 

lập báo cáo tài chính mà chưa quan tâm đến việc phân loại chi phí phục vụ cho 

quản trị doanh nghiệp. Công ty chưa thực hiện phân loại CPSX theo cách ứng xử 

của chi phí: Chi phí khả biến, chi phí bất biến và chi phí hỗn hợp, hay phân loại 

CPSX sử dụng cho việc lựa chọn phương án: Chi phí cơ hội, chi phí chìm…Đây 

là vấn đề còn tồn tại phổ biến không chỉ riêng có ở các công ty xây dựng mà còn 

là vấn đề cần tiếp tục quan tâm và hoàn thiện nhằm phát huy hơn nữa vai trò của 

thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp nói chung. 

Về chỉ tiêu giá thành sản phẩm, hiện nay Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng 

Lộc đang sử dụng các loại giá thành sau: Giá thành dự toán, giá thành thực tế. 

Giá dự toán công trình được tính toán và xác định theo công trình xây dựng cụ 

thể, trên cơ sở khối lượng công việc, thiết kế mỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi 

công được duyệt, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, HMCT và 

hệ thống định mức, đơn giá xây dựng công trình. Dự toán công trình là cơ sở để 

xác định giá gói thầu, giá xây dựng công trình là căn cứ đàm phán, ký kết hợp 

đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu. Giá dự toán được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt là căn cứ để xét thầu trong trường hợp đấu thầu lựa 

chọn nhà thầu xây dựng. Theo quy định tại luật đấu thầu, các đơn vị thi công 

muốn trúng thầu thì giá dự thầu không được vượt quá giá dự toán được duyệt. 

Chính vì vậy công ty luôn quan tâm xem giá dự toán như vậy nếu khi trúng thầu 

thi công thì có đảm bảo bù đắp đuợc chi phí và có lãi hay không. Điều này 

không chỉ đòi hỏi từ các cơ quan nhà nước mà chủ đầu tư phải xây dựng định 

mức phù hợp và tính toán giá thành dự toán công trình đầy đủ, chính xác mà còn 

yêu cầu về phía công ty phải đưa ra các giải pháp thi công nhằm tiết kiệm chi phí 

tối đa CPSX, hạ giá thành sản xuất thực tế so với giá trúng thầu nhằm thu lợi 

nhuận tối đa. 

Việc phân loại chỉ tiêu giá thành sản phẩm như hiện nay chưa phát huy hết 

ưu điểm của từng loại giá thành sản phẩm. Các chỉ tiêu giá thành bộ phận (trong 



49 

 

đó bao gồm như biến phí sản xuất, giá thành theo biến phí toàn bộ của sản phầm 

tiêu thụ…) thì chưa được quan tâm làm hạn chế khả năng cung cấp thông tin 

phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng 

Lộc . 

3.2.1.2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại công ty 

ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ (ph©n xëng, æ x©y l¾p) hoÆc n¬i 

chÞu chi phÝ (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh...). X¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng 

tËp hîp chi phÝ s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng trong vÞªc tæ chøc tËp hîp chi phÝ 

còng nh ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi trong viÖc x¸c lËp gi¸ thµnh s¶n phÈm 

x©y l¾p. V× vËy ®©y lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt cña tæ chøc cña tæ 

chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm  

   Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ph¬ng ph¸p hay hÖ thèng 

c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n lo¹i c¸c chi phÝ theo yÕu tè vµ 

kho¶n môc trong ph¹m vi giíi h¹n cña ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Do ®Æc 

®iÓm s¶n xuÊt cña s¶n phÈm x©y l¾p cã qu¸ tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p, lo¹i h×nh 

s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, riªng lÎ, viÖc tæ chøc s¶n xuÊt ®îc ph©n chia thµnh nhiÒu 

c«ng trêng, nhiÒu khu vùc thi c«ng nªn ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã 

thÓ lµ c«ng tr×nh. T¬ng øng víi mçi lo¹i ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cã 

ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt  t¬ng øng .  

   Kinh doanh x©y l¾p x¸c ®ịnh ®èi tîng kế to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé 

c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh th× hµng  th¸ng chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan 

®Õn c«ng, tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ®îc h¹ch to¸n cho c«ng tr×nh, h¹ng 

môc c«ng tr×nh ®ã mét c¸ch thÝch hîp, khi hoµn thµnh tæng chi phÝ s¶n xuÊt theo 

®èi tîng kÕ to¸n còng lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p.  

 Trêng hîp doanh nghiÖp x¸c ®ịnh ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ 

tõng ®¬n ®Æt hµng th× chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh sÏ ®îc kÕ to¸n theo tõng ®¬n 

®Æt hµng riªng biÖt. Khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh th× tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t 
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sinh kÓ tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh ®îc tËp hîp theo ®¬n ®Æt hµng vµ 

đó còng chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®ặt hµng. 

Trêng hîp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ 

tõng ®¬n vÞ thi c«ng th× c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp theo tõng ®¬n vÞ thi 

c«ng. Trong tõng ®¬n vÞ ®ã, chi phÝ l¹i ®îc tËp hîp theo ®èi tîng chÞu chi phÝ 

®ã lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ ®¬n vÞ ®ã thi c«ng. Cuèi th¸ng 

tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh ë tõng ®¬n vÞ thi c«ng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ h¹ch to¸n 

kinh tÕ néi bé. Khi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh th× ph¶i tæng hîp 

chi phÝ vµ tính riªng gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã b»ng 

ph¬ng ph¸p thÝch hîp. 

  Trêng hîp ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ theo nhãm s¶n phÈm th× 

hµng th¸ng ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo nhãm s¶n phÈm, khi hoµn thµnh th× 

x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông trong trêng 

hîp doanh nghiÖp x©y l¾p cïng mét lóc thi c«ng mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng 

tr×nh theo cïng mét thiÕt kÕ, cïng mét ph¬ng thøc thi c«ng trªn cïng mét ®Þa 

®iÓm. 

 Nh vËy cã nhiÒu ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¬ng øng víi mçi 

®èi tîng kÕ to¸n chÝ s¶n xuÊt cô thÓ. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng kÕ to¸n chi 

phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt cña c«ng t¸c  kÕ to¸n chi phÝ s¶n 

xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× thÕ doanh nghiÖp cÇn dùa vµo ®iÒu kiÖn cô 

thÓ cña m×nh nh: yªu cÇu qu¶n lý, ®Æc ®iÓm tæ chóc s¶n xuÊt...®Ó lùa chọn ®èi 

tîng vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt thÝch hîp cho doanh nghiÖp m×nh. 

3.2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng 

Hoàng Lộc dưới góc độ kế toán tài chính 

Xuất phát từ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là khối 

lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều nên Công ty đã áp dụng hình thức ghi sổ 

kế toán “Nhật ký chung”. Với hình thức này kế toán sử dụng những sổ sách theo 

biểu mẫu quy định là các sổ Nhật ký chung, Sổ kế toán chi tiết, Sổ Cái tài khoản, 

bảng tổng hợp chi tiết, bảng cân đối số phát sinh. Trình tự ghi sổ Công ty áp 
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dụng theo trình tự ghi sổ nhật ký chung. Trình tự luân chuyển chứng từ và tính 

giá thành ở Công ty được khái quát như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Ghi cuối tháng: 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra:  

Sơ đồ 3.4: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại Công ty 

- Hàng ngày, tháng hoặc quý, kế toán  phải tập hợp toàn bộ chứng từ: 

Phiếu xuất kho, biên bản giao nhận vật tư, hợp đồng giao khoán, bảng chấm 

công, biên bản thanh lý hợp đồng, bảng trích khấu hao tài sản cố định…  

Chứng từ kế toán (phiếu xuất 
kho, biên bản giao nhận vật tư, 

bảng trích KH  TSCĐ…) 

Nhật ký chung 

Sổ cái tài khoản 
621,622,623,627,154 

Bảng cân đối số phát 
sinh các TK 

621,622,623,627,154 

BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 

Sổ kế toán chi tiết các TK 
621,622,623, 627,154 

Bảng tổng hợp chi tiết TK 
621,622,623, 627,154 

Bảng tổng hợp chi phí 
và tính giá thành 
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- Căn cứ vào chứng từ gốc này, kế toán kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của 

các chứng từ đó đồng thời tiến hành phân loại chứng từ. 

- Căn cứ vào các chứng từ trên, kế toán định khoản ghi vào Nhật ký 

chung, các chứng từ liên quan đến đối tượng cần thiết phải hạch toán chi tiết để 

ghi vào sổ chi tiết các TK621, TK622, TK623, TK627, TK154. 

- Căn cứ vào các định khoản kế toán đã ghi trên sổ Nhật ký chung, kế toán 

tiến hành chuyển số liệu vào Sổ Cái các TK621, TK622, TK623, TK627, 

TK154, mỗi tài khoản này đều được mở riêng một Sổ Cái. 

- Cuối kỳ, căn cứ vào số liệu trên sổ chi tiết các tài khoản trên, kế toán tiến 

hành lập bảng tổng hợp chi tiết các TK621, TK622, TK623, TK627, TK 154. 

Đồng thời lập Bảng tổng hợp và tính giá thành. 

- Cuối kỳ, căn cứ vào số liệu trên Sổ Cái, kế toán lập bảng cân đối số phát 

sinh các TK621, TK622, TK623, TK627, TK154 để kiểm tra và theo dõi số phát 

sinh, số dư của các tài khoản đồng thời ghi các bút toán điều chỉnh. Từ đó, kế 

toán căn cứ vào số liệu trên bảng cân đối tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết để 

lập báo cáo tài chính. 

3.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong giá trị 

công trình (chiếm 60-70% giá thành công trình). Do đó, việc hạch toán chính xác 

và đầy đủ khoản mục chi phí này có ý nghĩa rất lớn trong việc xác định chính 

xác giá thành công trình. Đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho nhà quản 

lý để đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí NVL nhằm hạ giá thành, nâng cao 

hiệu quả SXKD của công ty. 

Công ty Cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc thực hiện cơ chế khoán gọn từng 

phần việc cụ thể, không khoán gọn toàn công trình. Mặt khác, do công trình thi 

công ở xa, việc luân chuyển chứng từ hàng ngày về phòng kế toán Công ty rất 

bất tiện. Do đó, tất cả các chứng từ khi phát sinh ở công trình, kế toán công trình 

phải lưu lại, có trách nhiệm phân loại chứng từ, định khoản các nghiệp vụ phát 
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sinh, định kỳ thực hiện việc tổng hợp, cộng số liệu… vào các bảng tổng hợp của 

riêng công trình rồi gửi về phòng kế toán của Công ty. Phòng kế toán sẽ tiến 

hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ, bảng biểu do kế toán các 

công trình gửi lên, sau đó vào sổ Nhật ký chung, vào Sổ Cái các tài khoản liên 

quan và sổ chi tiết các tài khoản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.5: Sơ đồ hạch toán chi phí vật liệu trực tiếp tại công ty cổ phần 

xây dựng Hoàn Lộc 

 
Phiếu xuất kho, hóa đơn 

Nhật ký chung 

Sổ cái  
tài khoản 621 

Bảng cân đối phát 
sinh TK 621 

BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 

Sổ kế toán chi tiết tài 
khoản  621 

Bảng tổng hợp  
chi tiết TK 621 
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Chứng từ ban đầu để hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp xuất dùng là các 

Phiếu xuất kho vật tư, Biên bản giao nhận vật tư, phiếu hạn mức vật tư…cùng 

các chứng từ khác. 

 Khi xuất kho, thủ kho ghi số thực xuất lên phiếu xuất kho( Phụ lục 01) rồi 

ký giao cho nhân viên vận chuyển hoặc đội xây dựng. Hàng tháng, từ các phiếu 

xuất kho như trên, kế toán công trình lập bảng kê chi tiết vật tư xuất dùng( Phụ 

lục 02)  rồi gửi về phòng kế toán của Công ty.   

Hàng tháng, hoặc hàng quý, kế toán còn thực hiện các bút toán phân bổ chi 

phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cho các đối tượng sử dụng. 

Từ các chứng từ gốc hoặc bảng phân bổ NL, VL, CCDC( Phụ lục 03), bảng 

tổng hợp… Kế toán sẽ ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ chi tiết TK 621( Phụ lục 

04), đồng thời ghi vào sổ Nhật ký chung, rồi từ đó ghi vào sổ Cái TK 621( Phụ lục 

05). 

3.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty 

Chi phí nhân công trực tiếp là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn 

trong giá thành các công trình tại các công ty (10-15%) và có liên quan trực tiếp 

đến quyền lợi của người lao động cũng như nghĩa vụ của công ty với người lao 

động do công ty quản lý và sử dụng. Do vậy việc hạch toán đúng, đủ chi phí 

nhân công trực tiếp không chỉ góp phần vào việc tính toán hợp lý, chính xác giá 

thành công trình mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tính lương, trả lương 

chính xác, kịp thời cho người lao động. 

Hiện nay, lực lượng lao động ở Công ty gồm hai loại: công nhân viên chức 

trong danh sách (hợp đồng dài hạn) và công nhân viên chức ngoài danh sách 

(công nhân thuê ngoài). 

Bộ phận công nhân viên chức trong danh sách gồm công nhân trực tiếp sản 

xuất và lao động gián tiếp (nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân 

viên quản lý hành chính). Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty áp dụng 

hình thức trả lương theo sản phẩm. Đối với lao động gián tiếp sản xuất, Công ty 
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trả lương khoán theo công việc của từng người (có quy chế trả lương riêng dựa 

theo cấp bậc, năng lực và công việc thực tế hoàn thành của từng người). Đối với 

bộ phận công nhân viên chức trong danh sách, Công ty tiến hành trích Bảo hiểm 

đúng quy định hiện hành.  

Đối với bộ phận công nhân viên chức ngoài danh sách, Công ty không tiến 

hành trích các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo tháng mà đã tính toán 

trong đơn giá nhân công trả trực tiếp cho người lao động. Còn riêng Kinh phí 

công đoàn, Công ty vẫn trích như công nhân viên chức trong danh sách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sơ đồ 3.6: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty cổ 

phần xây dựng Hoàng Lộc. 

 

 

Bảng thanh toán lương của 
đội xây lắp  

Nhật ký chung 

Sổ cái  
tài khoản 622 

Bảng cân đối phát 
sinh TK 622 

BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 

Sổ kế toán chi tiết tài 
khoản  622 

Bảng tổng hợp  
chi tiết TK 622 
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Chứng từ ban đầu để hạch toán tiền lương là hợp đồng giao khoán, biên bản 

nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, các bảng chấm công của các đội sản xuất trong 

đơn vị. Tại các đội, căn cứ vào ngày công làm việc và năng suất lao động của 

từng người, chất lượng và hiệu quả công việc, cấp bậc hiện tại để tính lương cho 

từng cá nhân trong tháng. 

Hàng tháng, căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương của các đội xây lắp các 

công trình( Phụ lục 06), kế toán tiến hành tổng hợp vào Bảng thanh toán tiền 

lương tổng hợp của toàn công ty( Phụ lục 07), tính toán số tiền lương phải trả và 

các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) ( Phụ lục 08)theo tỷ 

lệ quy định cho từng đối tượng (từng công trình). Căn cứ vào các chứng từ trên, 

kế toán sẽ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ chi tiết TK 622( Phụ 

lục 09), đồng thời ghi vào sổ Nhật ký chung rồi từ đó ghi vào sổ Cái TK 622( 

Phụ lục 10).  

3.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty 

Trong các doanh nghiệp xây lắp thường có các hình thức tổ chức sử dụng 

máy thi công khác nhau tuỳ vào đặc điểm của từng doanh nghiệp. Công ty Cổ 

phần xây dựng Hoàng Lộc sử dụng hình thức thuê máy kèm theo công nhân điều 

khiển và phục vụ máy. Do các công trình thường ở xa, việc mua máy thi công 

không thể phân phối cho hết các công trình. Vì vậy, khi một công trường ký hợp 

đồng thi công công trình ở xa trung tâm, thường thuê toàn bộ (thuê trọn gói) cả 

máy và công nhân điều khiển. Khi có nhu cầu thuê máy phục vụ công trình, 

Giám đốc công trường đứng ra ký hợp đồng với bên cho thuê, trong đó phải nêu 

rõ thời gian thuê, thuê theo ca, giờ, tính thuế giá trị gia tăng, số tiền thuê máy, số 

tiền thuê nhân công và có chữ ký đầy đủ của bên đi thuê và bên cho thuê. 

Căn cứ vào hợp đồng thuê máy như trên, kế toán công trường tiến hành 

tổng hợp số liệu, phân loại chứng từ và định khoản các nghiệp vụ. Định kỳ, kế 

toán công trường gửi Bảng tổng hợp chi phí thuê máy thi công về phòng kế toán 

của Công ty để vào sổ sách liên quan. 
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 Sơ đồ hạch toán tài khoản 623 được thực hiện như sau . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sơ đồ 3.7: Sơ đồ hạch toán tài khoản 623 tại công ty cổ phần xây dựng 

Hoàng Lộc 

Khi công việc hoàn thành, máy thi công và chi phí thuê máy thi công được 

tính gọn vào một khoản trong hợp đồng thuê máy và tính riêng cho từng công 

 
Hóa đơn thuê máy thi công  

Nhật ký chung 

Sổ cái  
tài khoản 623 

Bảng cân đối phát  
sinh TK 623 

BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 

Sổ kế toán chi tiết tài 
khoản  623 

Bảng tổng hợp  
chi tiết TK 623 
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trình. Kế toán đội thi công tập hợp các chứng từ gốc thuê thiết bị gồm: Hợp đồng 

thuê máy, Biên bản thanh lý hợp đồng, gửi lên phòng kế toán.  

Máy thi công thuê ngoài dùng cho công trình nào thì tập hợp trực tiếp cho 

công trình đó nên không phân bổ. Khi thanh lý hợp đồng thuê ngoài máy thi 

công, số tiền phải trả cho đơn vị cho thuê theo hợp đồng thuê, ghi: 

Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công 

Nợ TK 133 (Nếu được khấu trừ thuế GTGT) 

 Có TK 111,112,331… 

Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công sang TK 154 để 

tính giá thành: 

Nợ TK 154(1) – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

 Có TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công 

Trên cơ sở các chứng từ dưới các công trình chuyển lên phòng kế toán của 

công ty, kế toán tiến hành ghi sổ chi tiết TK 623( Phụ lục 11), đồng thời ghi sổ 

Nhật ký chung và vào Sổ Cái tài khoản 623( Phụ lục 12). 

3.2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại Công ty 

Để tập hợp chi phí quản lý và phục vụ thi công ở các đội xây lắp theo nội 

dung quy định và phân bổ hoặc kết chuyển chi phí SXC vào các đối tượng xây 

lắp có liên quan, tại Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Lộc các khoản chi phí 

SXC được tập hợp vào TK 627– chi phí sản xuất chung và TK này được mở chi 

tiết như sau: 

TK 627(1) – Chi phí nhân viên đội sản xuất 

TK 627(2) – Chi phí vật liệu 

TK 627(3) – Chi phí dụng cụ sản xuất 

TK 627(4) – Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 627(7) – Chi phí dịch vụ mua ngoài 

TK 627(8) – Chi phí khác bằng tiền 

Nội dung hạch toán chi phí sản xuất chung bao gồm: 
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- Chi phí nhân viên công trình: 

Chi phí về tiền lương nhân viên công trình, ban chủ nhiệm công trình được 

kế toán tập hợp, tính toán như đối với khoản mục chi phí nhân công trực tiếp và 

được tập hợp riêng cho từng công trình, hạng mục công trình. 

- Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất thuộc phạm vi phân 

xưởng, tổ, đội ( công trình nhà thi đấu Lao Động): 

Nợ TK 627:  64.641.876 

 Có TK 152:  25.354.120 

 Có TK 153: 39.287.756 

Do không tính được giá trị sử dụng cho từng đối tượng hạch toán chi phí 

nên khi các khoản chi phí này phát sinh, được hạch toán vào TK627 rồi cuối 

tháng tiến hành phân bổ. Cuối tháng, căn cứ vào bảng tổng hợp vật tư, kế toán 

tiến hành ghi sổ chi tiết TK627( Phụ lục 13). 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: 

Hiện nay, máy móc thiết bị thi công ở ban chủ nhiệm công trình gồm hai 

loại:  

Máy móc của công ty và máy móc đi thuê. Đối với tài sản cố định thuộc sở 

hữu của công ty, hàng tháng ban chủ nhiệm công trình phải tiến hành trích khấu 

hao cho từng tài sản cố định. Việc trích khấu hao được thực hiện theo phương 

pháp đường thẳng. 

Mức khấu hao năm  =  Nguyên giá tài sản cố định * Tỷ lệ khấu hao năm. 

Mức khấu hao bình quân tháng  =  Mức khấu hao năm / 12. 

 

Mức KH TSCĐ 

trích tháng này 
= 

Mức KH TSCĐ 

trích tháng 

trước 

+ 

Mức KH 

TSCĐ tăng 

trong tháng 

- 

Mức KH 

TSCĐ giảm 

trong tháng 
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Đối với những TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn tham gia vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh thì công ty vẫn quản lý, theo dõi bình thường nhưng 

không trích khấu hao nữa. 

Do sự đa dạng của các loại TSCĐ trong công ty và mục đích sử dụng cũng 

khác nhau. Vì vậy có thể căn cứ hạch toán vào chi phí của các đối tượng sử 

dụng, kế toán TSCĐ sẽ lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ. Bảng có tác 

dụng phản ánh số khấu hao phải trích và phân bổ cho từng đối tượng sử dụng. 

Định kỳ, dựa trên danh sách tài sản cố định đã được Cục quản lý vốn duyệt, 

kế toán tiến hành trích khấu hao và lập bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố 

định( Phụ lục 14). 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: 

Chi phí dịch vụ mua ngoài ở công ty bao gồm tiền điện, tiền nước, tiền thuê 

bao điện thoại, tiền thuê vận chuyển đất thải….khi các khoản chi phí này phát 

sinh, kế toán căn cứ vào giấy báo Nợ, phiếu chi tiền mặt… để hạch toán và ghi 

vào sổ chi tiết TK627.  Căn cứ vào các hoá đơn tiền điện, tiền điện thoại… phục 

vụ cho công trình nhà thi đấu Lao Động, kế toán ghi: 

Nợ TK 627(7): 3.453.120 

 Nợ TK 133: 345.312 

  Có TK 331: 3.798.432 

- Chi phí khác bằng tiền: 

Chi phí khác bằng tiền bao gồm: Chi phí tiếp khách, giao dịch, bảo dưỡng 

máy móc, in ấn tài liệu…Căn cứ vào các chứng từ gốc có liên quan đến tiền mặt, 

tiền gửi ngân hàng, giấy thanh toán tạm ứng, kế toán lên bảng kê chứng từ và 

tổng hợp vào sổ Cái TK 627 và sổ Nhật ký chung, đồng thời lập bảng tổng hợp 

chi phí sản xuất chung. 

Căn cứ vào bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ kế toán ghi sổ Nhật ký 

chung theo định khoản: 

Nợ TK 627(4): 152.463.367 
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 Có TK 214: 152.463.367 

Căn cứ vào bảng kê chứng từ( Phụ lục 15) kế toán ghi sổ theo định khoản: 

Nợ TK 627(8): 115.107.000 

  Có TK 1111: 115.107.000 

Cuối tháng toàn bộ chi phí sản xuất chung được tập hợp lại và phân bổ cho 

từng công trình. 

Dựa trên bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung cho toàn bộ công trình mà 

đội tham gia thi công, kế toán tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng 

công trình theo chi phí nhân công trực tiếp. 

Chi phí sản xuất 

chung phân bổ cho 

công trình xd nhà thi 

đấu Lao Động 

Tổng chi phí SXC  

trong tháng 

Tổng chi phí nhân   công 

trực tiếp 

Chi phí nhân 

công trực tiếp của 

công trình xd nhà 

thi đấu quận Lao 

Động 

 Như vậy theo tiêu thức phân bổ trên kế toán tiến hành phân bổ chi phí sản 

xuất chung cho công trình XD nhà thi đấu  Lao Động như sau: 

Chi phí SXC phân 

bổ cho CT XD nhà 

thi đấu  Lao Động 

= 

 

 940.749.123 

 

1.292.403.000 

 

 

x

 

 

385.169.273 = 280.367.389 

 

 

3.2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng 

Lộc  

Để hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất, kế toán sử dụng TK154 “ Chi phí 

sản xuất kinh doanh dở dang”. Tại Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Lộc đối 

tượng tập hợp chi phí các công trình, chi phí sản xuất liên quan đến công trình 

nào thì được tập hợp trực tiếp vào công trình đó trên các sổ sách kế toán. 
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Giá trị công trình hoàn thành trong quý được xác định theo phương pháp 

tổng hợp chi phí phát sinh từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành ở sổ chi tiết 

các khoản mục chi phí để tính giá thành. 

Cuối quý, tập hợp chi phí sản xuất từng công trình, kế toán thực hiện bước 

kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí 

máy thi công và chi phí sản xuất chung đã được phân bổ cho công trình đó. 

Bút toán kết chuyển chi phí sản xuất công trình XD nhà thi đấu Lao Động 

được thực hiện như sau: 

Nợ TK154: 1.867.495.772 

Có TK621: 1.125.680.000 

Có TK622: 385.169.273 

Có TK623: 148.279.110 

Có TK627: 280.367.389 

Kế toán tổng hợp sau khi lấy số liệu để vào sổ Nhật ký chung thì tiến hành 

ghi vào Sổ Cái TK 154 của tất cả các công trình. 

Cuối quý, cuối niên độ, kế toán tổng hợp lấy số liệu trên sổ chi tiết từng 

công trình để lập sổ tổng hợp chi phí thi công toàn đơn vị. Đồng thời tổng hợp 

tất cả các số liệu trên sổ chi tiết của các TK vào sổ chi tiết TK 154. Sau khi tập 

hợp chi phí sang TK 154, kế toán tiến hành tính giá thành sản phẩm, song do 

Công ty không sử dụng TK 632 để xác định giá vốn của công trình hoàn thành 

mà kết chuyển ngay sang TK 911 để xác định kết quả khi khối lượng sản phẩm 

xây lắp hoàn thành bàn giao( Phụ lục số 17, 18, 19, 20, 21,22). 

3.2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại Công ty  

Tại Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Lộc , kế toán xác định giá trị sản 

phẩm xây lắp dở dang theo các phương pháp sau: 

Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là các giai đoạn xây lắp chưa hoàn thành 

(hay còn gọi là khối lượng xây lắp chưa đạt điểm dừng kỹ thuật hợp lý) và được 

xác định theo công thức sau: 
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 D′ckdt = Dckdt  *  Mức độ hoàn thành  

Trong đó: + D′ckdt là chi phí của khối lượng hay giai đoạn xây lắp hoàn 

thành tương đương. 

 + Dckdt  là chi phí của khối lượng hay giai đoạn xây lắp dở dang cuối kỳ 

theo dự toán. 

Sau đó tính cho từng khoản mục theo công thức: 

                           
DĐK  + C 

 DCK 

                                                *      
D’ckdt  

                                 

                        
Chtdt   +   D’ckdt  

  

Trong đó:  

+ C là chi phí thực tế phát sinh trong kỳ (tính cho từng khoản mục) 

+ DCK, DĐK  lần lượt là chi phí thực tế của khối lượng hay giai đoạn dở dang 

cuối kỳ và đầu kỳ. 

+ Chtdt là chi phí của khối lượng hay giai đoạn xây lắp hoàn thành trong kỳ 

dự toán. 

 Do đặc thù của sản phẩm xây lắp là khối lượng lớn, kết cấu phức tạp, thời 

gian thi công kéo dài nên để phù hợp với yêu cầu quản lý, kế toán tiến hành đánh 

giá sản phẩm dở dang theo quý. 

Với công trình XD nhà thi đấu Lao Động do được tiến hành thi công và 

hoàn thành trong quý IV nên công trình này không có giá trị dở dang cuối kỳ. 

Mà toàn bộ chi phí tập hợp được trong tháng sẽ là tổng giá thành của công trình. 

3.2.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất dưới góc độ kế toán quản trị 

Công tác kế toán quản trị chi phí của công ty hiện nay chưa thực sự được 

quan tâm và thực hiện một cách đầy đủ. Cụ thể: 

Về dự toán chi phí sản xuất, tại phòng vật tư của công ty có tiến hành xây 

dựng dự toán cho từng năm trên cơ sở số liệu thực tế của năm trước đó. Việc dự 

toán chủ yếu nhằm mục đích xác định lượng vật tư cần thu mua và tồn kho để 
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đảm bảo cho hoạt động sản xuất. Phần dự toán chỉ được lập ngay đầu năm theo 

kế hoạch sản xuất, không được lập và phân tích theo định kỳ. 

- Chi phí NVL chính được xác định mức tiêu hao khi sản xuất ra 01 đơn vị thành 

phẩm trong đó giá mua nguyên liệu do phòng vật tư khảo sát trên thị trường. 

- Công cụ dụng cụ được xác định dự toán chi phí cho cả năm ( dựa vào năm 

trước và dự kiến sự biến động tăng giảm chi phí của năm kế hoạch ) rồi sau đó 

tiến hành phân bổ cho một đơn vị sản phẩm theo sản lượng dự kiến sản xuất sản 

phẩm của năm kế hoạch. 

- Tiền lương và các khoản phụ cấp của công nhân điều khiển: căn cứ vào 

đơn giá kế hoạch xây dựng trước kỳ kế hoạch. 

Dự toán chi phí sản xuất của công ty là căn cứ để tiến hành chuẩn bị các 

yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất và cuối cùng nó được so sánh với chi phí 

sản xuất để xác định mức độ hoàn thành chỉ tiêu chi phí, giá thành sản xuất sản 

phẩm. 

3.2.4. Thực trạng giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty  

Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực 

tiếp) cho từng công trình, hạng mục công trình. Toàn bộ chi phí thực tế phát sinh 

của từng công trình, hạng mục công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành 

bàn giao chính là giá thành thực tế của khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao 

trong kỳ. 

Giá thành 

thực tế khối 

lượng xây lắp 

hoàn thành 

trong kỳ 

= 

Chi phí thực 

tế khối 

lượng xây 

lắp DD ĐK. 

+ 

Chi phí khối 

lượng xây lắp 

phát sinh trong 

kỳ. 

- 

Chi phí thực tế 

khối lượng xây 

lắp dở dang cuối 

kỳ. 

Từ các sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh của các tài khoản TK621, TK 

622, TK 623, TK 627 và các chứng từ khác có liên quan, kế toán sẽ lên phiếu 
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tính giá thành sản phẩm. Do CT XD nhà thi đấu  Lao Động được thi công và 

hoàn thành trong thời gian từ 1/10/2015 đến ngày 31/12/2015 nên không có giá 

trị dở dang đầu kỳ và cuối kỳ. Chi phí tập hợp được tính là giá thành công trình 

luôn. 
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CHƯƠNG IV 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG LỘC 
4.1. Đánh giá thực trạng của công ty 

4.1.1. Ưu điểm về công tác kế toán tại Công ty 

- Thứ nhất, hình thức sổ kế toán Công ty áp dụng: Hình thức kế toán mà 

Công ty Cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc áp dụng là hình thức Nhật ký chung. 

Hình thức Nhật ký chung có ưu điểm là đơn giản, dễ áp dụng, hệ thống sổ không 

phức tạp các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phản ánh rõ ràng trên sổ kế 

toán theo trình tự thời gian và theo quan hệ đối ứng tài khoản, thuận lợi cho việc 

tổ chức hạch toán cũng như việc kiểm tra đối chiếu số liệu, phù hợp với tổ chức 

bộ máy kế toán. 

- Thứ hai, đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm: Một trong những ưu điểm nổi bật trong việc tính giá thành sản 

phẩm của Công ty là việc xác định đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính 

giá thành là từng đơn đặt hàng, từng công trình hay hạng mục công trình. Sự phù 

hợp giữa đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành là cơ sở giúp 

cho việc tính giá thành được đơn giản mà vẫn bảo đảm tính chính xác cao. 

Sử dụng phương pháp này rất phù hợp với đặc điểm xây lắp của Công ty. 

Nhìn chung việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã đáp 

ứng được yêu cầu quản lý mà Công ty đặt ra, đảm bảo sự thống nhất về phạm vi, 

phương pháp tính toán và các bộ phận liên quan.  

Trong kinh doanh xây dựng cơ bản, hình thức trả lương theo thời gian 

không còn phù hợp nữa. Do đó, Công ty đã áp dụng hình thức khoán sản phẩm. 

Đây là hình thức quản lý tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, 
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tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư tiền vốn, có tác động tích cực đến việc 

hạ giá thành sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. 

- Thứ ba, hoạch toán lương và các khoản trích theo lương: Đối với công 

nhân trực tiếp sản xuất, công ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm, 

người nào làm nhiều thì lương cao tính tỷ lệ với sản phẩm đã làm ra, đối với lao 

động gián tiếp sản xuất, công ty trả lương khoán cho công việc của từng người. 

Hình thức trả lương này hoàn toàn phù hợp với cơ chế hiện nay, ngoài ra, ở 

Công ty còn có chế độ lương thưởng, phụ cấp nhằm khuyến khích công nhân 

làm việc tăng năng suất lao động. Đối với việc trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, Công ty đã tiến hành trích tỷ lệ % 

theo đúng quy định. 

- Thứ tư, việc phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu thức CPNCTT: Đối 

với những công trình thi công khối lượng nhỏ, cần ít nhân công trực tiếp thì 

Công ty nên áp dụng việc phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu thức này 

nhằm giảm bớt chi phí công trình, tuy nhiên đối với những công trình cần nhiều 

nhân công thì việc phân bổ theo tiêu thức chi phí nhân công trực tiếp sẽ gặp khó 

khăn trong việc giảm chi phí, mà phần lớn các công trình thi công của Công ty 

thường là các công trình lớn, số lượng nhân công nhiều mới đáp ứng đủ nhu cầu 

phục vụ công trình. 

Những ưu điểm về quản lý và tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm nêu trên đã có tác dụng tích cực đến việc tiết 

kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm xây lắp nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên công tác kế toán tập hợp chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng 

Lộc không tránh khỏi những khó khăn tồn tại nhất định cần phải hoàn thiện. 

4.1.2. Những tồn tại 

- Thứ nhất, hiện nay tại công ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc kế toán chi 

phí sử dụng máy thi công hoạch toán trên tài khoản 623 nhưng không được mở 
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chi tiết theo từng yếu tố như nguyên vật liệu, nhân công,khấu hao . Điều này 

giúp cho công việc quản lý chi phí theo từng khoản mục gặp nhiều khó khăn 

nhất là công tác quản trị chi phí. 

- Thứ hai, việc phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu thức CP NCTT: 

Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí 

nhân công trực tiếp tại Công ty hiện nay là hợp lý. Tuy nhiên, việc phân bổ chi 

phí sản xuất chung còn có những điểm không đúng đắn. Chi phí sản xuất chung 

liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí nên không thể tập hợp trực tiếp 

được mà phải phân bổ cho từng đối tượng theo một tiêu thức nhất định. Trong kế 

toán Doanh nghiệp xây lắp thường sử dụng tiêu thức phân bổ là chi phí nguyên 

vật liệu trực tiếp. Việc xác định đúng tiêu thức phân bổ có vai trò vô cùng quan 

trọng trong việc tính đúng đắn và đầy đủ giá thành sản phẩm. Hiện nay, Công ty 

tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí nhân công trực tiếp. Việc 

phân bổ theo tiêu thức này sẽ gây ra tình trạng chi phí chung phân bổ cho từng 

công trình không được phản ánh chính xác dẫn đến sự sai lệch trong giá thành 

sản phẩm. Vì có những công trình mặc dù khối lượng nhỏ nhưng đòi hỏi tiến độ 

thi công nhanh nên Công ty phải huy động lực lượng nhân công lớn. Do đó, việc 

phân bổ theo tiêu thức chi phí nhân công trực tiếp không đảm bảo được tính 

đúng đắn của chế độ, đồng thời ảnh hưởng khá lớn đến việc tính giá thành sản 

phẩm. 

- Thứ ba, Công ty chưa tổ chức bộ máy kế toán quản trị nhằm cung cấp các 

thông tin về hoạt động nội bộ của doanh nghiệp cũng như việc phục vụ quản lý, 

điều hành, kiểm tra và ra quyết định hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Việc phân loại CPSX phục vụ cho công tác quản trị vẫn chưa được coi 

trọng, Công ty vẫn phân loại chi phí giống kế toán tài chính là theo từng khoản 

mục chi phí nên chỉ đáp ứng được yêu cầu của việc tập hợp chi phí và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp mà chưa chú trọng đến việc phân loại chi phí thành biến 
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phí và định phí. Do đó doanh nghiệp không đánh giá được mức độ tiết kiệm chi 

phí khi xây dựng các công trình, hạng mục công trình; nhà quản trị không xem 

xét được khi mức độ hoạt động biến động thì chi phí sẽ biến động như thế nào để 

lập kế hoạch và ra quyết định đúng đắn. 

Việc thiết kế, sử dụng định mức chi phí chủ yếu là do bộ phận kế hoạch và 

kỹ thuật của doanh nghiệp thực hiện mà chưa có sự tham gia của bộ phận kế 

toán, điều này dẫn đến sự hạn chế trong việc so sánh giữa chi phí lập định mức 

và chi phí thực hiện, sự chính xác của việc lập định mức so với thực tế để từ đó 

làm định mức rút ra kinh nghiệm cho những công trình, hạng mục công trình 

khác. 

Công ty chưa quan tâm đến việc phân loại và tập hợp chi phí theo các trung 

tâm trách nhiệm để phục vụ cho việc lập định mức, kế hoạch và đánh giá tình 

hình thực hiện của mỗi trung tâm. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do trình độ của nhân viên kế 

toán không đồng nhất, trình độ chuyên môn về kế toán quản trị còn thấp nên 

không thấy được tầm quan trọng của Kế toán quản trị trong việc ra quyết định 

sản xuất kinh doanh. 

4.2. Yêu cầu về việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm  

Với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm đáp  ứng yêu cầu của nền kinh 

tế thị trường, của nền kinh tế mở đã buộc các doanh nghiệp mà đặc biệt là các 

doanh nghiệp XDCB phải tìm ra con đường đúng đắn và phương án sản xuất 

kinh doanh (SXKD) tối ưu để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, 

dành lợi nhuận tối đa. Cơ chế hạch toán đòi hỏi các doanh nghiệp XBCB phải 

trang trải được các chi phí bỏ ra và có lãi. Mặt khác, các công trình XDCB hiện 

nay đang tổ chức theo phương thức đấu thầu. Do vậy, giá trị dự toán được tính 

toán một cách chính xác và sát xao. Điều này không cho phép các doanh nghiệp 

XDCB có thể sử dụng lãng phí vốn đầu tư. Để đáp ứng yêu cầu này, các doanh 
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nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính toán được các chi phí sản xuất bỏ ra 

một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. Hạch toán chính xác chi phí là cơ sở để 

tính đúng, tính đủ giá thành. Từ đó giúp cho doanh nghiệp tìm mọi cách hạ thấp 

chi phí sản xuất tới mức tối đa, hạ thấp giá thành sản phẩm – biện pháp tốt nhất 

để tăng lợi nhuận. 

Hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó 

cung cấp các thông tin tài chính cho người quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói 

riêng, giúp cho lãnh đạo ra những quyết định quản lý hợp lý và đồng thời kiểm 

tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn có lãi và 

đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường. 

Điều đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm giúp ích rất nhiều cho hạch toán kinh tế nội bộ của 

doanh nghiệp. Sử dụng hợp lý thông tin này sẽ tạo đòn bẩy kinh tế tăng năng 

suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Trong doanh nghiệp xây lắp thông tin này là cơ sở kiểm soát vốn đầu tư XDCB. 

Vì vậy việc tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm là công việc quan trong giúp cho doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của 

yếu tố (từng đồng) chi phí phải bỏ ra, từ đó có được các quyết định chính xác 

trong việc tổ chức và điều hành sản xuất. 

Chính vì vậy, yêu cầu hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán chi phí và tính 

giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng lộc.là việc làm 

hết sức cần thiết hiện nay. 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn giữ vai trò hết sức 

quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán doanh nghiệp. Hoàn thiện kế toán chi 

phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc có ý 

nghĩa quan trọng trong việc hạ giá thành, tăng cường năng lực cạnh tranh của 
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công ty. Điều này đòi hỏi việc hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản 

phẩm phải đạt được những yêu cầu cơ bản sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

phải được tiến hành đồng bộ, từ khâu lập chứng từ kế toán, vận dụng tài khoản 

kế toán, sổ kế toán được phản ánh đúng, đủ, kịp thời và chính xác chi phí sản 

xuất kinh doanh, hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang nhưng 

phải dựa trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những nội dung đã có, hoàn thiện nội dung 

còn thiếu hay còn tồn tại, xây dựng những nội dung mới cho phù hợp với nhu 

cầu quản lý thực tế, phải dựa trên thực trạng của Công ty có tính tới các yếu tố 

liên quan như: định hướng phát triển của ngành, các chính sách vĩ mô của nhà 

nước, đặc điểm sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức, năng lực của cán bộ quản lý 

cũng như cán bộ kế toán của công ty.… 

Thứ hai, nội dung hoàn thiện phải phù hợp với thông lệ, chuẩn mực kế toán 

Việt Nam và Quốc tế, tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính kế toán hiện hành 

của Nhà Nước. Yêu cầu này nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính thống nhất 

của Nhà Nước, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chính xác, trung thực cho 

các đối tượng sử dụng thông tin. 

Thứ ba, hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm phải đáp ứng 

được yêu cầu quản lý kinh tế. Đặc biệt, thông tin kế toán phải cung cấp chính 

xác, kịp thời cho việc ra quyết định của lãnh đạo đơn vị nhằm tăng cường quản 

trị. 

Thứ tư, hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành phải đảm bảo triệt để 

tiết kiệm và có hiệu quả. Yêu cầu này đòi hỏi khi hoàn thiện phải phát huy 

được vai trò, nhiệm vụ cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông 

tin. Đồng thời, lợi ích thu được do các nội dung hoàn thiện mang lại phải 

nhiều hơn so với chi phí bỏ ra. 
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4.3. Giải pháp hoàn thiện 

4.3.1. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

dưới góc độ kế toán tài chính 

4.3.1.1. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ kế toán 

Mô hình kế toán của Công ty là mô hình kế toán tập trung nên toàn bộ 

chứng từ phát sinh đều phải tập hợp về Công ty để tiến hành ghi sổ kế toán 

nhưng có những công trình ở xa nên việc luân chuyển chứng từ chậm trễ làm ảnh 

hưởng tới công tác kế toán, dồn công việc vào cuối kỳ, dẫn đến sai sót không 

đáng có như ghi thiếu, ghi nhầm. Để giảm tình trạng luân chuyển chứng từ chậm 

và giảm bớt khối lượng công việc cho kế toán vào cuối tháng, cuối quý và theo 

dõi sổ, cập nhật chứng từ chính xác thì việc xuống kho lấy chứng từ xuất nhập 

được tiến hành thường xuyên. Hoặc Công ty có thể xây dựng mô hình kế toán 

vừa tập trung vừa phân tán: Công ty nên xem xét các đội sản xuất nào đã hình 

thành từ lâu, có kinh nghiệm, có khả năng thì cho các đội tiến hành hạch toán, 

ghi sổ riêng , hàng kỳ lập báo cáo gửi về Công ty. Đối với các đội mới thành lập, 

chưa có khả năng hạch toán độc lập thì vẫn tập hợp chứng từ về Công ty bình 

thường như hiện nay. Công ty cần có chế độ thưởng phạt rõ ràng trong việc luân 

chuyển chứng từ của các đội, xí nghiệp về Công ty. 

Việc luân chuyển chứng từ chậm trễ không chỉ do nguyên nhân khách quan 

là các công trình ở xa mà còn do các đội thi công chưa ý thức được tầm quan 

trọng của việc luân chuyển chứng từ kịp thời nên Công ty cần có chính sách chỉ 

được tạm ứng tiền cho các đội trưởng công trình khi họ đã trả đủ chứng từ cho 

lần tạm ứng trước và xác định rõ thời hạn thanh toán tạm ứng. Làm như vậy sẽ 

nâng cao được trách nhiệm của đội trưởng công trình với các chứng từ chi phí 

cũng như nộp chứng từ cho phòng kế toán đúng thời gian quy định. Đồng thời, 

tạo điều kiện cho công tác kiểm tra tiêu hao vật tư theo định mức từ đó kịp thời 

điều chỉnh tránh thất thoát vật tư và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản 

xuất tháng, quý được chính xác  
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Một số trường hợp nhận vật tư trước, trả tiền sau, Công ty cần thông qua 

hợp đồng kinh tế để ràng buộc về tiến độ cũng như chất lượng cung ứng vật tư. 

Việc này cũng giúp hạn chế chủ công trình tự mua chịu vật tư, tránh việc luân 

chuyển chứng từ về phòng kế toán chậm. 

4.3.1.2. Hoàn thiện kế toán các khoản mục chi phí sản xuất 

* Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Hiện nay công tác kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của Công ty còn 

nhiều bất cập. Để quản lý tốt và kiểm soát khoản mục chi phí NVL trực tiếp, cần 

hoàn thiện những việc sau: 

Thứ nhất, tất cả NVL mua về cho dù chuyển thẳng đến chân công trình 

nhưng ở đó vẫn có kho tạm nên đơn vị cần phải làm thủ tục kiểm kê, bàn giao, 

ký nhận NVL giữa các thành phần có liên quan đảm bảo vật tư mua về đúng số 

lượng, chủng loại và đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng để đưa vào thi công. 

Đặc biệt, trong trường hợp giao khoán vật tư cho các đội xây dựng, kế toán phải 

kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ mua hàng do đội gửi lên 

một cách chặt chẽ, tránh tình trạng mua hoá đơn, kê khai khống lượng vật liệu đã 

mua. 

Thứ hai, dựa trên thiết kế kỹ thuật được duyệt và hồ sơ trúng thầu, bảng 

tiến độ thi công chi tiết tại công trường, hàng tháng yêu cầu các đội lập bảng kế 

hoạch nhu cầu vật tư có sự phê duyệt của phòng kế hoạch, phòng vật tư và 

phòng kỹ thuật thi công. Bảng kế hoạch này là cơ sở để đánh giá tình hình sử 

dụng vật tư thực tế. Cuối tháng, quý phòng kế hoạch cùng kế toán công ty cần 

tiến hành việc tổng hợp vật liệu tiêu hao trong kỳ theo từng nhóm vật liệu cho 

từng công trình, HMCT và tiến hành phân tích, so sánh với định mức tiêu hao 

vật liệu để đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, vật tư đồng thời có 

biện pháp xử lý kịp thời đối với trường hợp phát sinh ngoài định mức. 

Thứ ba, trong khâu dự trữ và bảo quản, để quá trình sản xuất không bị gây 

gián đoạn cũng như không được dự trữ quá lượng cần thiết gây ứ đọng vốn, tốn 
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diện tích tồn kho nguyên vật liệu, đòi hỏi Công ty cần phải dự trữ nguyên vật liệu 

đầy đủ đồng thời phải thực hiện chế độ bảo quản theo tính chất lý hoá học của vật 

liệu. 

Thứ tư, cuối mỗi kỳ, kế toán cần tiến hành kiểm kê vật tư còn lại tại công 

trường chưa sử dụng kết chuyển kỳ sau và lập bảng theo dõi số lượng, giá trị của 

vật tư. 

Thứ năm, trong trường hợp phá dỡ công trình cũ, công ty cần tổ chức thu 

hồi phế liệu chặt chẽ tránh thất thoát, lãng phí. Nguồn vật liệu này có thể tận 

dụng nhằm sử dụng cho công trình mới hoặc có thể bán đi tăng thu nhập cho 

công ty. 

*Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Việc hạch toán chính xác chi phí nhân công trực tiếp của từng công trình, 

HMCT nhằm giúp cho lãnh đạo DN dễ dàng so sánh, đối chiếu chi phí nhân 

công thực tế phát sinh so với dự toán, phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát 

khoản mục chi phí này. Công tác hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực 

tiếp cần hoàn thiện sau: 

- Không hạch toán tiền lương của công nhân vận hành máy thi công vào 

TK622 hoặc TK627 mà hạch toán vào TK623. Mặt khác, Công ty cần phân bổ 

CPSX chung theo các tiêu thức hợp lý như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi 

phí nhân công trực tiếp hoặc tổng chi phí trực tiếp phát sinh. 

- Không hạch toán vào TK 622 tiền lương nhân viên quản lý đội mà hạch 

toán vào TK 627. 

*Hoàn thiện kế toán khoản mục chi phí sử dụng máy thi công 

Phản ánh vào chi phí sử dụng máy thi công toàn bộ các chi phí liên quan tới 

sử dụng, vận hành máy thi công bao gồm: tiền lương và các khoản phụ cấp của 

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

vụ cho máy hoạt động, chi phí khấu hao máy thi công và các chi phí liên quan 

phục vụ cho hoạt động của máy. 
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Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công cần theo nguyên tắc: Chi phí sử 

dụng máy thi công liên quan trực tiếp đến công trình nào thì tập hợp trực tiếp 

công trình đó, các chi phí máy thi công liên quan đến nhiều công trình sẽ được 

tập hợp chung, cuối kỳ kế toán tiến hành phân bổ cho từng đối tượng liên quan 

theo các tiêu thức như: số giờ máy hoạt động, ca máy hoạt động…các chỉ tiêu 

này được theo dõi trên nhật trình máy thi công. Các khoản trích theo lương của 

công nhân viên sử dụng máy thi công( BHXH, BHYT, BHTN,KPCĐ) không 

hạch toán vào tài khoản này 

- Mở tài khoản cấp 2 của TK 623 để hạch toán chi tiết các khoản chi phí 

sử dụng máy thi công cho từng công trình. Có như vậy kế toán mới có cơ sở lập 

dự toán chi phí chính xác và lập kế hoạch thi công, kế hoạch cắt giảm chi phí 

hiệu quả. Cụ thể là: 

+) TK 6231 - Chi phí nhân công: Dùng để phản ánh lương chính, lương 

phụ, phụ cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công. 

TK này không phản ánh khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo tỷ lệ trên 

tiền lương của công nhân sử dụng xe, máy thi công. Khoản trích này phản ánh 

vào TK 627. 

+) TK 6232 - Chi phí vật liệu (xăng, dầu…) phục vụ xe, máy thi công. 

+) TK 6233 - Chi phí dụng cụ sản xuất: Dùng để phản ánh công cụ dụng cụ 

lao động liên quan tới hoạt động của xe, máy thi công. 

+) TK 6234 - Chi phí khấu hao máy thi công: Dùng để phản ánh khấu hao 

máy móc thi công sử dụng vào hoạt động xây lắp công trình. 

+) TK 6237 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Dùng để phản ánh chi phí dịch vụ 

mua ngoài như thuê ngoài sửa chữa xe, bảo hiểm xe, máy thi công, chi phí điện 

nước, chi tiền thuê TSCĐ. 

Trong kỳ, nếu có chi phí sữa chữa lớn, nâng cấp máy móc phát sinh thì 

công ty thường hạch toán luôn vào chi phí máy thi công của công trình, hạng 

mục công trình đó, như vậy sẽ đội giá thành của công trình làm cho việc hạch 
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toán chi phí sản xuất và tính giá thành các công trình không chính xác. Do vậy, 

công ty nên trích trước khoản chi phí này và phân bổ cho các công trình.  

*Hoàn thiện kế toán khoản mục chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong tổng chi phí 

sản xuất nên việc hạch toán chính xác chi phí sản xuất chung sẽ góp phần tiết 

kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 

Chi phí sản xuất chung phát sinh trực tiếp cho công trình, hạng mục công 

trình nào thì tập hợp vào công trình, hạng mục công trình đó. Đối với những 

khoản chi phí sản xuất gián tiếp thì Công ty cần tiến hành phân bổ cho các công 

trình, hạng mục công trình. Phải lựa chọn các tiêu thức phân bổ CPSX chung 

một cách phù hợp: Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực 

tiếp, hoặc tổng chi phí trực tiếp phát sinh 

Phải hạch toán vào chi phí sản xuất chung các khoản BHYT, BHXH, BHTN, 

KPCĐ trích trên tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất và nhân công vận hành 

máy thi công. (Phụ lục số 22, 31). Hạch toán tiền lương nhân viên quản lý đội vào 

TK 627 và không hạch toán tiền lương nhân công điều khiển máy thi công vào TK 

627. 

*Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang 

Việc xác định giá trị sản phẩm dở dang ở Công ty chỉ mang tính hình thức 

trên sổ sách. Vì vậy, công ty cần hoàn thiện phương pháp xác định sản phẩm dở 

dang như sau: 

Trước khi đánh giá sản phẩm dở dang cần tiến hành kiểm kê, xác định khối 

lượng xây lắp dở dang, ghi rõ vào biên bản khối lượng đó thuộc đối tượng nào, 

theo loại công việc hoặc giai đoạn xây dựng nào, mức độ hoàn thành là bao 

nhiêu, sau đó lựa chọn phương pháp đánh giá và áp dụng phương pháp sau đây 

để đánh giá sản phẩm dở dang: 

- Trường hợp bàn giao thanh toán khi công trình hoàn thành toàn bộ, chi 

phí sản xuất dở dang thực tế được xác định như sau: 
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Giá trị dở dang của công 

trình, HMCT 
= 

Tổng cộng CPSX từ khi khởi công 

đến cuối kỳ kế toán 
(1.14) 

- Trường hợp bàn giao, thanh toán theo định kỳ khối lượng hoàn thành của 

từng loại công việc hoặc bộ phận kết cấu, xác định chi phí thực tế của khối lượng 

dở dang cuối kỳ theo công thức: 

 

Giá thành dự toán của 

từng KL dở dang 
= 

Khối lượng 

dở dang 
x 

Đơn giá 

dự toán 
x 

Tỷ lệ hoàn 

thành 
(1.15) 

 

CPSX 

thực tế 

của khối 

lượng DD 

cuối kỳ 

= 

 

 

Chi phí thực tế 

DD đầu kỳ 
+ 

CP thực tế phát 

sinh trong kỳ 

x 

ZDT của 

khối 

lượng dở 

dang cuối 

kỳ 

(1.16) 
Z dự toán của 

KLXL hoàn 

thành bàn giao 

trong kỳ 

Tổng ZDT của các 

KL dở dang cuối 

kỳ 

Do vậy, ngoài việc lập bảng kê chi phí sản xuất dở dang, Công ty cần lập 

thêm bảng kê giá trị KLXL theo dự toán. 

*Hoàn thiện bảng tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 

Do đặc thù của ngành xây lắp nên sản phẩm cuối cùng của Công ty là các 

công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao. Nhưng do tính chất của 

hoạt động xây dựng là thời gian thi công thường kéo dài nên căn cứ vào phương 

thức thanh toán giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để quyết định đối tượng tính 

giá thành cho phù hợp. 

Có nhiều phương pháp để tính giá thành sản phẩm xây lắp: Phương pháp 

trực tiếp, phương pháp tổng cộng chi phí, phương pháp tỷ lệ, phương pháp liên 
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hợp. Do đặc thù của ngành nên quá trình xây lắp phải chia thành nhiều giai đoạn, 

vì vậy phương pháp tính giá thành phù hợp các công ty nên áp dụng là phương 

pháp tổng cộng chi phí.  

Trên thực tế, mỗi công ty lập bảng tổng hợp CPSX và tính giá thành theo 

mẫu riêng không thống nhất (như đã trình bày trong chương 3), vì vậy rất khó 

khăn cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán giá thành để đánh giá hoạt 

động SXKD của các công ty. Do đó, cần có giải pháp hoàn thiện để thống nhất 

việc lập bảng tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm. Bảng tổng hợp CPSX 

và tính giá thành sản phẩm của Công ty có thể lập theo mẫu sau. 

Bảng 4.1: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp 

ST

T 

Tên 

CT, 

HMCT 

CPSX 

dở 

dang 

đầu kỳ 

CPSX phát sinh trong kỳ CPSX 

dở 

dang 

cuối 

kỳ 

Giá thành 

SPXL 

Chi phí 

quản lý 

DN 

Giá 

thành 

toàn 

bộ 

NV

L 
NC 

SX

C 

MT

C 
Cộng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)=(4)+

….(7) 
(9) 

(10)=(3)+(

8)-(9) 
(11) 

(12)=(

10)+(1

1) 

            

            

            

            

 Cộng           

Ngày …tháng…năm…. 

Người lập 

(Ký, ghi rõ họ và tên)     

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ và tên)     
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4.3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị 

4.3.2.1. Hoàn thiện việc phân loại chi phí sản xuất phục vụ quản trị doanh 

nghiệp 

Kế toán quản trị đã được hình thành và phát triển rất mạnh trên thế giới. 

Trong khi ở Việt Nam, kế toán quản trị là lĩnh vực khá mới mẻ, được xây dựng 

và phát triển ở mức độ thấp. Kế toán quản trị và kế toán tài chính có mối quan hệ 

mật thiết với nhau về nguồn thông tin, nguồn gốc số liệu, tài liệu, hệ thống báo 

cáo. Tuy nhiên các thông tin mà kế toán tài chính cung cấp chỉ là tài liệu phản 

ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ đã qua, số liệu mang tính lịch sử, 

không đủ đáp ứng yêu cầu của nhà quản trị trong DN, đặc biệt trong nền kinh tế 

thị trường hiện nay. Còn thông tin của kế toán quản trị linh hoạt và kịp thời thích 

hợp với những quyết định cụ thể của người quản lý. Vì vậy mô hình tổ chức bộ 

máy kế toán phù hợp nhất hiện nay tại các DN là mô hình kết hợp giữa kế toán 

tài chính và kế toán quản trị trong cùng một bộ máy kế toán nhằm thoả mãn nhu 

cầu thông tin kế toán cho cả đối tượng bên ngoài và bên trong của DN. 

Hiện nay Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc đang thực hiện phân loại 

chi phí theo nội dung kinh tế, mục đích công dụng của chi phí. Việc phân loại 

này chưa đáp ứng đủ yêu cầu của nhà quản trị. Do vậy cần phân loại chi phí theo 

cách ứng xử của chi phí. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất được phân 

thành: Biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp. 

Mục đích của cách phân loại này là kế toán có thể cung cấp cho các nhà 

quản trị doanh nghiệp những thông tin về sự biến động của từng yếu tố chi phí 

trực tiếp, chi phí gián tiếp, chi phí biến đổi, chi phí cố định…theo từng đối tượng 

tập hợp chi phí. Theo cách phân loại này, khi mức độ hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty thay đổi, các nhà quản trị có thể biết được các chi phí này 

tăng hay giảm, mức độ tăng giảm là bao nhiêu. 
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Tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc , việc phân loại chi phí sản xuất 

nên cụ thể như sau: 

- Biến phí: Là những chi phí thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất, ví 

dụ như: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. 

- Định phí: Là những chi phí không thay đổi theo số lượng sản phẩm như 

chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất trực tiếp 

và công nhân quản lý phân xưởng tính theo thời gian, cấp bậc. 

- Chi phí hỗn hợp: Là những chi mang đặc trưng của cả hai loại chi phí trên 

bao gồm chi phí mua ngoài và chi phí bằng tiền khác. 

Chi phí sản xuất kinh doanh nên được phân loại theo cách ứng xử của chi 

phí phục vụ kế toán quản trị theo bảng sau: 

Bảng 4.2: Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 

Tên 
TK Nội dung TK Biến 

phí 
Định 
Phí 

Chi phí 
hỗn hợp 

Ghi 
chú 

621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ×    
622 Chi phí nhân công trực tiếp ×    
623 Chi phí sử dụng MTC   ×  
6232 Chi phí vật liệu ×    

6233 Chi phí dụng cụ SX  ×   

6234 CP khấu hao MTC  ×   
6237 CP DV mua ngoài   ×  

6238 CP bằng tiền khác   ×  

627 CPSX chung   ×  
6271 CP nhân viên PX ×    
6272 Chi phí vật liệu PX  ×   
6273 CP dụng cụ sản xuất  ×   
6274 CP khấu hao TSCĐ  ×   

6277 CP dịch vụ mua ngoài   ×  

6278 CP bằng tiền khác.   ×  
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Đối với chi phí hỗn hợp, muốn tách biệt định phí và biến phí công ty áp 

dụng một trong hai phương pháp: Phương pháp cực đại - cực tiểu, Phương pháp 

bình phương bé nhất. 

Việc phân chia chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp thành biến phí, định phí, 

chi phí hỗn hợp giúp công ty kiểm soát được chi phí và lập dự toán chi phí hợp 

lý hơn, có những quyết định phù hợp với từng loại chi phí để công ty có thể tiết 

kiệm tổng biến phí, nâng cao hiệu lực của định phí trong sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh đó, các nhà quản lý trong Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc 

chưa phân loại chi phí sản xuất thành chi phí kiểm soát được và chi phí không 

kiểm soát được. Thông thường, các nhà quản lý cấp cao trong công ty có nhiều 

quyền quyết định và kiểm soát chi phí hơn những nhà quản lý cấp dưới. Tuy 

nhiên các nhà quản lý cấp dưới lại là người sử dụng các tài sản gắn với những 

chi phí mà bản thân họ không kiểm soát được. Ví dụ, người quản đốc phân 

xưởng có thể kiểm soát chi phí nguyên vật liệu sản xuất nhưng không kiểm soát 

được chi phí khấu hao máy móc sản xuất vì họ không có quyền quyết định. Do 

vậy, để sử dụng tài sản hiệu quả, từng cấp quản lý trong công ty nên xác định rõ 

chi phí nào có thể kiểm soát được, chi phí nào không kiểm soát được. Đối với 

những chi phí không kiểm soát được các cấp quản lý phải có biện pháp tiết kiệm 

nhằm ổn định giá thành sản phẩm. 

4.3.2.2 Xây dựng các định mức chi phí 

Việc xây dựng các định mức chi phí rất quan trọng đối với công tác quản trị 

của công ty vì: 

- Hệ thống định mức chi phí là nền tảng để xây dựng dự toán. Bảng tổng 

hợp các định mức như định mức chi phí sản xuất, định mức chi phí quản lý phân 

xưởng…được xem như một phần nội tại của việc lập dự toán. 

- Xây dựng hệ thống định mức và kiểm tra định mức là một biện pháp để 

động viên nhân viên cố gắng thực hiện các công việc được giao cao hơn so với 

định mức, tiết kiệm chi phí thấp hơn so với định mức. 
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- Mọi chênh lệch giữa chi phí định mức và chi phí thực hiện đều được kiểm 

tra kịp thời, tìm nguyên nhân để giải quyết giúp cho các nhà quản trị trong công 

ty có thể đưa ra các quyết định quan trọng đối với doanh nghiệp. 

Việc xây dựng định mức chính xác đòi hỏi đội ngũ nhân viên, kỹ thuật có 

trình độ am hiểu kỹ thuật, kết hợp với bộ phận kế toán quản trị có đủ trình độ 

thực hiện. Qua khảo sát thực tế, công ty chưa chú trọng xây dựng định mức chi 

phí cho từng công trình, hạng mục công trình. Do vậy trong quá trình thi công, 

phần hao hụt của chi phí nguyên vật liệu tính trực tiếp vào chi phí nguyên vật 

liệu dẫn đến việc xác định giá thành sản phẩm xây lắp không chính xác. Mặt 

khác, giá của nguyên vật liệu, chi phí khác bằng tiền luôn thay đổi và có xu 

hướng tăng theo thị trường. Chất lượng nguyên vật liệu mỗi đợt khác nhau, 

muốn chất lượng luôn đảm bảo công ty phải xác định tốn thêm chi phí. Rõ ràng 

vấn đề xây dựng định mức chi phí rất quan trọng, nó giúp cho công ty tính toán 

giá thành sản phẩm hợp lý hơn. Xây dựng định mức chi phí bao gồm: Định mức 

chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, định mức chi phí nhân công trực tiếp và định 

mức chi phí sản xuất chung. 

v Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Để quá trình thi công được diễn ra liên tục và sử dụng vốn có hiệu qủa, 

thông qua tình hình thi công của từng công trình, hạng mục công trình trước đó, 

công ty xây dựng định mức sử dụng chi phí cho từng công trình và hạng mục 

công trình. Ngoài ra, công ty cần xây dựng định mức tiêu hao, hao hụt cho phép 

chi tiết cho từng nguyên vật liệu, vì mỗi loại nguyên vật liệu có sự hao hụt khác 

nhau. Việc xây dựng định mức tiêu hao phù hợp cũng làm giảm hao hụt mất mát 

từ đó làm giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Để xây dựng định mức chi phí 

nguyên vật liệu, kế toán cần xây dựng định mức lượng nguyên vật liệu và giá dự 

toán nguyên vật liệu. 
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Định mức lượng nguyên vật liệu có thể xây dựng theo công thức sau: 

Định mức 

lượng NVL 

cho 1 đơn vị 

sản phẩm 

= 

Lượng NVL 

cần thiết để sản 

xuất 1 đơn vị 

sản phẩm 

+ 

Mức 

hao hụt 

cho 

phép 

+ 

Mức NVL tiêu 

hao cho sản 

phẩm hỏng cho 

phép 

(1.19) 

 

Giá dự toán NVL của công ty căn cứ vào giá thực tế NVL của năm trước, 

kết quả khảo sát thị trường… 

Từ đó, ta xác định dược định mức chi phí nguyên vật liệu bằng công thức: 

Định mức chi phí 

NVL cho 1 đơn vị sản 

phẩm 

= 
Định mức lượng NVL 

cho một đơn vị sản phẩm 
x 

Giá dự 

toán NVL 
(1.20) 

v Định mức chi phí nhân công trực tiếp 

Để tính được định mức chi phí nhân công trực tiếp, kế toán phải tính được 

định mức giá nhân công trực tiếp và định mức lượng nhân công trực tiếp tham 

gia sản xuất một đơn vị sản phẩm. 

Định mức giá nhân công trực tiếp bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ 

cấp theo lương, các khoản ngoài lương khác mà công nhân viên được hưởng. 

Việc xây dựng định mức chi phí nhân công trực tiếp bằng công thức sau: 

Định mức chi phí 

nhân công trực tiếp 

cho 1 đơn vị sản 

phẩm 

= 

Định mức lượng 

nhân công trực 

tiếp 

x 

Đơn giá dự 

toán công 

nhân trực tiếp 

(1.21) 

v Định mức chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung trong Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc là chi phí 

phức tạp nhất. Do đó công ty cần xây dựng định mức chi phí sản xuất chung cho 

từng công đoạn sản xuất, công trình, HMCT theo hai loại định mức chi phí: định 

phí và biến phí. 
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Định mức định phí sản xuất chung và định mức biến phí chi phí sản xuất 

chung được xác định dựa vào định mức mức giá định phí chi phí sản xuất chung 

và định mức lượng chi phí sản xuất chung. 

4.3.2.3. Hoàn thiện việc lập dự toán chi phí sản xuất 

Dự toán chi phí sản xuất là việc làm không thể thiếu cho kế hoạch sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp cụ thể là việc thi công các công trình và 

HMCT của công ty. Việc lập dự toán chi phí sản xuất được thực hiện theo yêu 

cầu của các nhà quản lý công ty và chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau, liên 

quan tới mục đích quản lý chung của toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm của 

công ty. Do vậy, lập dự toán chi phí sản xuất cần khoa học, hợp lý để các nhà 

quản lý công ty có được toàn bộ thông tin về kế hoạch chi phí sản xuất trong thời 

gian cụ thể. Do thực tế là tình hình lạm phát tăng nhanh do vậy đôi khi trong 

năm tính giá thành thực tế và giá thành kế hoạch còn chênh lệch nhau nhiều. 

Muốn dự toán chi phí chính xác và phù hợp phải phụ thuộc phần lớn vào các 

định mức chi phí mà công ty đã xây dựng và từ đó kế toán sẽ có cơ sở thực hiện 

hơn để lập kế hoạch dự toán cho các kỳ sản xuất tiếp theo. Các dự toán chi phí 

và tính giá thành bao gồm: 

• Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

• Dự toán chi phí nhân công trực tiếp 

• Dự toán chi phí sản xuất chung 

• Dự toán sản lượng sản xuất 

Các dự toán trên được xây dựng dựa trên số lượng sản phẩm sản xuất dự 

tính và định mức đã xây dựng của từng loại chi phí. Để kiểm soát và điều chỉnh 

kịp thời dự toán, sau mỗi tháng hoặc mỗi quý, kế toán cần xem xét lại những 

biến động về thị trường, nguyên nhân chủ quan, khách quan để đánh giá lại các 

dự toán có phù hợp với hiện tại không, nếu thấy cần thiết phải điều chỉnh lại cho 

phù hợp với thực tế. Có như vậy các quyết định của công ty mới kịp thời, hiệu 

quả, mang tính hướng về tương lai của kế toán quản trị. 
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4.3.2.4. Thiết kế một số mẫu báo cáo phục vụ kế toán quản trị 

Để phục vụ cho nhu cầu của kế toán quản trị, công ty nên xây dựng các 

mẫu báo cáo: Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, báo cáo chi phí 

sản xuất kinh doanh theo khoản mục, báo cáo giá thành sản phẩm. 

Để xác định được từng yếu tố chi phí và tỷ trọng của nó trong tổng chi phí, 

các doanh nghiệp nên lập báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố theo 

mẫu sau:  

Bảng 4.3: Bảng báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

Công ty... 

BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ  

Tháng (quý, năm) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Các loại chi phí Số tiền Tỷ trọng 

1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp   

2 Chi phí nhiên liệu, động lực   

3 Chi phí tiền lương và phụ cấp   

4 Chi phí khấu hao TSCĐ   

5 Chi phí dịch vụ mua ngoài   

6 Chi phí bằng tiền khác   

 Tổng cộng   

Nhờ có báo cáo này mà công ty có thể xác định được chi phí nào lớn nhất, 

nhỏ nhất, chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng chi phí. Từ đó giúp cho nhà quản 

lý trong công ty có quyết định quản lý tốt hơn các khoản chi phí. 

Qua báo cáo này, các nhà quản lý biết được tỷ trọng các khoản mục chi phí 

trong tổng chi phí sản xuất giúp cho họ xác định được tầm quan trọng của từng 

khoản mục chi phí, xác định được khoản chi phí nào vượt quá định mức đã xây 

dựng từ đó có những quyết định hợp lý. 
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Tại công ty, kế toán chỉ lập bảng tính giá thành của từng công trình, 

HMCT, chưa biết được tổng quát giá thành cho tất cả các công trình, HMCT, tỷ 

trọng các khoản mục chi phí trong tổng chi phí từng khoản mục là bao nhiêu. Do 

vậy, kế toán nên lập báo cáo giá thành sản phẩm theo mẫu sau 

Bảng 4.4 : Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục 

BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO KHOẢN MỤC 

Tháng (quý, năm) 

Đơn vị tính: Đồng 

Các công 

trình, HMCT 

Giá 

thành 

thực tế 

đơn vị 

Chia theo các khoản mục 

Khoản mục 

chi phí 

NVLTT 

Khoản mục chi 

phí nhân công 

trực tiếp 

Khoản mục chi 

phí sản xuất 

chung 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

Công trình trại 

giam Tân Lập 

       

Công trình nhà 

thi đấu Lao 

Động 

       

…        

….        

….        

 

4.4. Điều kiện để thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng 

Hoàng Lộc 

4.4.1. Về phía nhà nước và các cơ quan chức năng   

Nhà nước cần sớm phải hoàn thiện chính sách kinh tế đặc biệt là chính sách 
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tài chính, hoàn thiện chế độ kế toán sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế thị 

trường ở Việt Nam. Bộ tài chính xây dựng nhanh chóng hệ thống kế toán quản trị 

cho từng ngành, từng loại hình doanh nghiệp cùng với các văn bản hướng dẫn 

thực hiện làm cơ sở cho các doanh nghiệp nghiên cứu, vận dụng để quản lý tốt 

hoạt động kinh doanh của mình. 

Nhà nước cần sửa đổi và bổ sung các văn bản luật và dưới luật quy định về 

đấu thầu chặt chẽ, hợp lý hơn. Hiện nay công tác đấu thầu trong các DN xây lắp 

còn nhiều bất cập: Các DN cạnh tranh nhau quyết liệt để đảm bảo thắng thầu, một 

số DN đã bỏ thầu với mức giá rất thấp, không hợp lý, nên không đảm bảo chất 

lượng công trình. Trong quá trình thi công, thấy rõ khả năng lỗ, các DN lại bỏ dở 

dang công trình và cuối cùng Nhà nước lại phải có biện pháp để công trình tiếp tục 

thi công, … Có DN sau khi thắng thầu lại bán lại cho DN khác (DN không đủ 

điều kiện, năng lực dự thầu) gây ra nhiều rắc rối, phức tạp. Nhìn chung công tác 

đầu thầu bất cập như hiện nay khó đảm bảo chất lượng các công trình, hiệu quả 

đầu tư của Nhà nước. 

Nhà nước cần cải tiến cơ chế thanh toán vốn xây dựng cơ bản (đặc biệt là 

vốn từ NSNN) theo hướng đơn giản hoá, tránh gây ra những tiêu cực trong khâu 

nghiệm thu, thanh quyết toán làm phát sinh những chi phí “chìm”. Vì các DN sẽ 

hợp thức hoá các khoản chi phí này trong giá thành sản phẩm, làm cho giá thành 

sản phẩm không chính xác, gây ra những sai lệch trong quyết định của những đối 

tượng sử dụng thông tin. 

 Bộ xây dựng và các cơ quan liên quan khi xây dựng đơn giá, định mức cho 

ngành xây lắp nên tính đến đặc thù của ngành để xây dựng đơn giá dự toán cho phù 

hợp. Định mức và đơn giá quá cao sẽ gây lãng phí về vốn, nếu quá thấp sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhà thi công và quyết định đến chất lượng công 

trình. 

Các cơ quan quản lý Nhà nước cần ban hành thông báo giá vật tư hàng 

tháng, hàng quý trên sát với giá cả thị trường để khi áp dụng vào dự đính được 
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duyệt đảm bảo tính đủ chi phí nguyên vật liệu. Mặt khác, cũng cần ban hành kịp 

thời đơn giá nhân công, máy thi công, các thông tư điều chỉnh đơn giá tiền lương 

nhân công và máy thi công theo quy định của Nhà nước. 

Cần có sự cải tiến chương trình và phương pháp đào tạo vào giảng dạy 

chuyên ngành kế toán ở các trường đại học, cao đẳng và trung học để cung cấp 

kiến thức kế toán một cách toàn diện cho các sinh viên học chuyên ngành kế 

toán. Bên cạnh kế toán tài chính, kế toán quản trị cũng phải được đào tạo theo 

hướng chuyên sâu như là một ngành ứng dụng trong thực tế. 

4.4.2. Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Lộc 

Xây dựng mô hình tổ chức quản lý SXKD thích hợp nhằm thực hiện phân 

cấp quản lý trong từng phòng ban, tổ, đội của Công ty để nâng cao hiệu quả hạch 

toán Kế toán tài chính và Kế toán quản trị. Để đạt được điều đó Công ty cần thực 

hiện một số việc sau: 

Công ty cần xây dựng các định mức khoán cho các đội tiên tiến, đảm bảo 

đạt hiệu quả cao nhất. 

Cần rà soát, đánh giá đội ngũ nhân viên kế toán một cách có hệ thống với 

nhiều tiêu chí cụ thể như: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, độ tuổi, trình độ tin 

học, ngoại ngữ, quá trình thực thi nhiệm vụ…Trên cơ sở kết quả đánh giá đó, 

Công ty thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao trên cơ sở 

khuyến khích kế toán tự học, tự nghiên cứu. Định kỳ tổ chức cho kế toán tham 

dự các lớp tập huấn về chế độ tài chính kế toán tạo điều kiện cho họ tiếp cận, cập 

nhật thông tin lien quan đến chuyên môn từ đó triển khai áp dụng trong công 

việc của mình. Các nhân viên kế toán phải có kỹ năng kế toán thành thạo, phân 

tích, tổng hợp, khả năng toán học thành thạo để thực hiện các nghiệp vụ kế toán 

tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm nhanh chóngđảm bảo hiệu quả, chính 

xác. 

Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất hợp lý, có sự phân định rõ ràng về trách 

nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận trong việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông 
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tin. Cần có cơ chế thưởng phạt rõ ràng đối với từng cá nhân, tập thể về ý thức 

thực hiện công tác kế toán chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây lắp. 

Cán bộ quản lý và kế toán doanh nghiệp cần nhận thức được vai trò của Kế 

toán Quản trị, đặc biệt là Kế toán quản trị chi phí- giá thành trong công tác quản 

trị của doanh nghiệp. 

Công ty cần nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách, chế độ kế toán hiện 

hành của Nhà Nước, có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 

chuyên môn kế toán không những về kế toán tài chính mà cả về kế toán quản trị 

cho nhân viên kế toán của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với những người làm công 

tác kế toán quản trị cần phải đào tạo thêm nghiệp vụ xây dựng cơ bản. 

Công ty cần nâng cấp phần mềm kế toán bằng phiên bản mới nhất, có nhiều 

tính năng, thuận tiện và đáp ứng được tình hình thực tế hiện nay. Như vậy sẽ làm 

cho công tác kế toán trở lên đơn giản, tiết kiệm lao động, thời gian đồng thời có 

thể đáp ứng được khối lượng thông tin lớn, đầy đủ, kịp thời, chính xác. 

4.5.  Những hạn chế trong  khi nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác 

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong công ty cổ 

phần xây dựng Hoàng Lộc” 

 Đề tài mới chỉ dừng lại ở khía cạnh là nêu thực trạng cũng như giải pháp 

trong công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp nhằm đem 

lại lợi nhuận cao nhất cho công ty trong khi còn rất nhiều các yếu tố khác có thể 

làm ảnh hưởng tới chất lượng của hoạt động sản xuất kinh doanh như kế toán chi 

phí nguyên vật liệu đầu vào, công tác kế toán vốn bằng tiền...Nên đề tài cũng chỉ 

đem lại một số giải pháp nhất định để góp phần cho việc đi lên của công ty. 

Đề tài nghiên cứu mới chỉ nêu ra được thực trạng công tác kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của riêng Công ty cổ phần xây dựng 

Hoàng Lộc mà chưa đi sâu, mở rộng hướng nghiên cứu ra các công ty cùng 

ngành để từ đó có cái nhìn khái quát, toàn diện hơn nữa về thực trạng cũng như 
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giải pháp để tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng công trình trong toàn ngành 

xây lắp. 

    4.6.  Những đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai 

Để khắc phục những hạn chế trên, tác giả xin đề xuất hướng nghiên cứu 

trong tương lai: 

Thứ nhất, nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn để có thể khái quát được kế toán 

CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty nói riêng và của ngành xây 

dựng nói chung. 

Thứ hai, thường xuyên cập nhật các chế độ, chính sách kế toán trong nước 

và quốc tế, bám sát định hướng, chiến lược của Công ty để đưa ra được mô hình 

phù hợp nhất với DN và các kết luận sát với thực trạng nhất để đáp ứng nhu cầu 

thông tin kế toán là đầy đủ, chính xác, kịp thời với những nhà quản trị DN và các 

đối tượng có liên quan. 

Thứ ba, thực tế mô hình kế toán quản trị ở Công ty chưa có, do vậy trong 

phần giải pháp tác giả đã đề cập đến việc đưa mô hình kế toán quản trị nói chung 

và kế toán quản trị về CPSX và tính giá thành sản phẩm nói riêng trong Công ty. 

Đây là một yêu cầu bức thiết đặt ra đối với Công ty, vì thông tin của kế toán 

quản trị cung cấp phục vụ cho việc đưa ra các quyết định đối với nhà quản trị 

DN ở từng thời điểm, trong từng thời kỳ. 
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KẾT LUẬN 

Trong điều kiện nền kinh tế hội nhập với nền kinh tế quốc tế, bên cạnh các 

công cụ quản lý kinh tế, tài chính khác thì hạch toán kế toán là một công cụ quản 

lý đắc lực cho công tác quản trị DN, trong đó kế toán CPSX và tính giá thành SP 

là một khâu quan trọng. Tổ chức hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 

một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời là cơ sở cho DN giám sát, lập kế hoạch và 

phân tích tình hình biến động chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm 

bảo được chất lượng sản phẩm đồng thời góp phần tăng cường khả năng cạnh 

tranh của DN. 

Qua khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc luận văn đã 

giải quyết được một số nội dung sau: 

Thứ nhất, luận văn đã trình bày được khái quát cơ sở lý luận kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. 

Thứ hai, luận văn đã trình bày được thực trạng kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc và qua 

đó đánh giá được những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trong kế toán chi phí - 

giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 

Thứ ba, luận văn đã trình bày được sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế 

toán chi phí, tính giá thành sản phẩm trong công ty xây lắp và đưa ra nội dung 

cần hoàn thiện cũng như mô hình kế toán quản trị chi phí - giá thành nhằm tăng 

cường công tác quản trị chi phí - giá thành của Công ty cổ phần xây dựng Hoàng 

Lộc . Đồng thời với các giải pháp hoàn thiện luận văn đã nêu được kiến nghị về 

phía nhà nước và phía doanh nghiệp. 

Với nội dung đã trình bày, luận văn cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản 

lý tài chính trong điều kiện hiện nay tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc . 

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của cô giáo Hà 

Thị Thúy Vân, các thầy giáo, cô giáo trong khoa, trong trường, các anh chị, bạn 

bè đồng nghiệp công tác tại Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc đã giúp em 
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hoàn thành luận văn này. Tuy đã cố gắng nhưng luận văn của em không tránh 

khỏi những khiếm khuyết, những vấn đề giải quyết chưa được triệt để, em mong 

nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo và các bạn đọc 

quan tâm để luận văn của em được hoàn thiện và có tính thực tiễn cao hơn và để 

em có hiểu biết sâu sắc hơn về đề tài mình đã chọn. 
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các doanh nghiệp, nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. 

7. Trịnh Thu Huyền (K15) Đề tài luận văn thạc sĩ: “Hoàn thiện kế toán chi 
phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp hạch toán độc 
lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng Thanh Hóa”. Trường Đại học Kinh tế 
quốc dân. 

8. Trần Thị Ngọc Lan (K14) Đề tài luận văn thạc sĩ : “Hoàn thiện kế toán 
quản trị chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các công ty cổ phần xây lắp 
trên địa bàn thành phố Hà Nội” Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

9. Định Thị Lê (K14) Đề tài luận văn thạc sĩ: “Hoàn thiện kế toán chi phí 
sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong công ty cổ phần xây dựng số 3 
Hà Nội”. Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

10.Luận văn thạc sỹ năm 2014 cuả tác giả Lê Thị Hương: “ Kế toán chi phí 
và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn 
thành phố Hà Nội” 

11. Đề tài luận văn thạc sỹ năm 2013 của tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh: 
"Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công 
ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long” 
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Phụ lục số 01      

Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc 

          Phú Sơn -  Thanh Hóa 

 
 

             Mẫu số: 02 – VT 

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT- 

BTC ngày 22/12/2014 của BTC) 

 

STT 
Tên nhãn 

hiệu 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) Yêu cầu 
Thực 

xuất 

1 Xi măng Tấn 20 20 1.060.000 21.200.000 

2 Thép Tấn 5 5 15.200.000 76.000.000 

3 Cát đen m3 70 70 75.000 5.250.000 

…      … 

Cộng      102.450.000 

(Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc - Tháng 12/ 2015) 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 01 tháng 12 năm 2015 

Số: 015/VL 

Họ và tên người nhận: Phạm Văn Lân                                      Nợ TK 621  

Địa chỉ: Công trình XD nhà thi đấu Lao Động                              Có TK 152 

Lý do xuất: Phục vụ công trình XD nhà thi đấu đấu Lao Động                               

Xuất tại kho: Công ty           

 

.     

Tổng số tiền: Một trăm linh hai triệu, bốn trăm linh năm nghìn đồng chẵn. 

Số chứng từ gốc kèm theo: 01 chứng từ gốc. 

        Trưởng phòng                         Thủ kho                                       Người nhận  

        (Ký, họ tên)                             (Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)   
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Phụ lục số 02 
 

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ XUẤT DÙNG  

Công trình XD nhà thi đấu đấu Lao Động                               

Quý IV: 2015 

(Trích) 

 

Chứng từ 
Tên vật tư ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thành 
tiền(đồng) 

NT SH 
 

01/12 

 

015/VL 

 

Xi Măng 

 

Tấn 

 

20 

 

1.060.000 

 

21.200.000 

 

01/12 

 

015/VL 

 

Thép 

 

Tấn 

 

5 

 

15.200.000 

 

76.000.000 

 

01/12 

 

015/VL 

 

Cát đen 

 

m3 

 

70 

 

75.000 

 

5.250.000 

  …    … 

   

Cộng 

    

5.125.680.000 

 
 
 
                   Người lập biểu                                                                      Kế toán trưởng 
                    (Ký, họ tên)                    (Ký, họ tên) 
 

  (Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc - Tháng 12/2015) 
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Phụ lục số 03  

Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc        

Phú Sơn – Thanh Hóa 

 
 

Mẫu số: 07 - VT 
Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC 

ngày 22/12/2014 của BTC)) 
 

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CCDC 
 

(Tháng 12/2015) 
 

             Ghi  Có các TK 
 
 
     Ghi Nợ các TK 

 
   TK 152 

 
TK 153 

TK 621- Chi phí nguyên liệu, vật liệu 
trực tiếp 
 
- Phục vụ cho CT XD nhà thi đấu Lao 
Động                               

     3.145.784.000 

 
1.125.680.000 

 

………….. ……… …… 
TK 627 – Chi phí sản xuất chung 

- 627(2) – Chi phí vật liệu 
- 627(3) – Chi phí dụng cụ sản 

xuất 

          1.854.120 
       

 
 

1.787.756 

TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 980.000  

Tổng cộng 5.337.085.876 39.287.756 

                           
                                                                     
 
         Người lập biểu           Kế toán trưởng 
          (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên) 
 

(Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/2015) 
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Phụ lục số 04 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 621 

(trích) 
Quý IV năm 2015 

TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 
                                Công trình XD nhà thi đấu Lao Động                               

 
Chứng từ 

Diễn giải 
 

Tài 
khoản 
đối ứng 

Số tiền 
Số 

hiệu Ngày PS Nợ PS Có 

    Số dư đầu kỳ       

    Số phát sinh trong kỳ       

015/VL 01/12 Xuất vật liệu cho Phạm 
Lân đội xây lắp 152 102.450.000 

  

017/VL 15/12 Mua vật liệu chuyển  
thẳng cho đội xây lắp 

331 74.800.000 
  

018/VL 20/12 

Xuất vật tư cho công  
trình XD nhà thi đấu Lao 
Động                              
tháng 12 152 25.462.000   

    ….  ….   

  
31/12 

Kết chuyển sang TK 154 154   1.125.680.000 

    Cộng phát sinh  1.125.680.000 1.125.680.000 
    Số dư cuối kỳ       
      

 
     
 Người lập   Kế toán trưởng 
               (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)  

  
(Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc - Tháng 12/2015) 
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Phụ lục 05 
                 Mẫu số S03b-DN  

 Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc    
Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC 
ngày 22/12/2014 của BTC) 

        

                                                   SÔ CÁI TÀI KHOẢN 621 
                                                                Trích: Quý IV năm 2015                                             Đơn vị tính: Đồng 

Ngày 
ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu 
TKĐƯ 

Số tiền 
Số hiệu Ngày Trang STT dòng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ            
      Sổ phát sinh trong kỳ            
      …..       …. …..  

10/12 015/VL 01/12 
Xuất vật liệu cho Phạm Văn Lân 
đội xây lắp     152 102.450.000    

20/12 017/VL 15/12 
Mua vật liệu chuyển  
thẳng cho đội xây lắp     331 74.800.000    

25/12 018/VL 20/12 

Xuất vật tư cho công  trình XD 
nhà thi đấu Lao Động                              
tháng 12     152 25.462.000    

      Kết chuyển sang TK 154     154   10.602.325.000  
      Cộng phát sinh      10.602.325.000 10.602.325.000  
      Số dư cuối kỳ            
 Người ghi sổ                               Kế toán trưởng   Giám đốc   

 
(Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc - Tháng 12/2015) 
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                     Người lập biểu                                                                        Kế toán trưởng 
 

 
(Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc - Tháng 12/2015)

 
 
Phụ lục Số 06 
Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc         
Đội xây lắp số 3 CT          
 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG 
Tháng 12 năm 2015 

                                                                                                                                                                ĐVT: đồng 

Họ và tên 
Chức 

vụ 
Lương  
cấp bậc 

Lương 
 SP 

Phụ 
cấp Tổng số Các khoản giảm trừ 

Thực 
lĩnh 

   Công 
Thành 
Tiền   

Tạm 
ứng 

BHXH+ 
YT + TN 

Tổng 
số  

Phạm Thế 
Anh 

Tổ 
trưởng 2.040.000 23 3.450.000 400.000 5.890.000 1.500.000 500.650 2.000.650 3.889.350 

Phạm Văn 
Thìn Kỹ sư 2.000.000 18 3.240.000 300.000 5.540.000 1.000.000 470.900 1.470.900 4.069.100 

Lê Văn Tiệp 
Thợ kỹ 
 thuật 1.968.000 21 2.730.000 150.000 4.848.000 1.300.000 412.080 1.712.080 3.135.920 

Trần Long Thợ nề 1.804.000 19 1.710.000   3.514.000 500.000 298.690 798.690 2.715.310 
…     … …     … … … … 

Tổng cộng 31.150.100 420 53.620.000 850.000 85.620.100 9.720.000 4.752.000 14.472.000 71.148.100 
Công nhân công ty 19.849.000   23.167.320 850.000 43.866.320 5.120.000 4.752.000 9.872.000 33.994.320 
Công nhân thuê ngoài 11.301.100   30.452.680   41.753.780 4.600.000   4.600.000 37.153.780 
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(Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc - Tháng 12/2015) 

 
Phụ lục số 07 
       
Công ty CP Xây Dựng Hoàng 
Lộc         
         

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG 
 

           Tháng12 năm 2015             ĐVT: đồng 

Họ và tên 
Bộ 

phận 
Lương  
cấp bậc Lương sản phẩm Phụ cấp Tổng số Các khoản giảm trừ Thực lĩnh 

   Công T.Tiền   TƯ 
BHXH + 
YT +TN Tổng số  

Tổ Phạm 
Lân 

Đội XL 
số  01 
CT XD 
nhà thi 
đấu Lao 
Động                              22.768.100 205 24.600.000 300.000 47.368.100 7.820.000 4.026.289 11.846.289 35.521.812 

Tổ Trần 
Long 

Đội XL 
số  02 
CT XN  28.926.300 225 27.000.000 450.000 55.926.300 8.200.000 4.753.736 12.953.736 42.972.565 

Tổ Hoàng 
Bửu 

Đội XL 
số 03 
CT TC 33.069.170 420 50.400.000 600.000 83.469.170 12.530.000 7.094.879 19.624.879 63.844.291 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. 

Cộng   195.267.115 1.700 325.069.000 8.960.200 529.296.315 34.196.405 12.187.194 46.383.599 482.912.716 
  Người lập biểu   Kế toán trưởng  Giám đốc 
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Phụ lục Số 08    
Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc  
       

BẢNG TÍNH LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 
                                                          Tháng 12 năm 2015                                                         ĐVT: đồng 
 

STT Bộ phận 
Lương 
 cơ bản 

Lương  
thực tế Các khoản trích theo lương 

    KPCĐ BHXH BHYT BHTN Tổng 

1 

Tổ Phạm Lân đội  
XL số 01 CT XD 
nhà thi đấu Lao 
Động                              

22.768.100 47.368.100 947.362 3.642.896 683.043 227.681 5.500.982 

2 Tổ Trần Long đội 
XL số 02 CT XN 

28.926.300 55.926.300 1.118.526 4.628.208 867789 289263 6.903.786 

3 Tổ Hoàng Bửu đội 
XL số 03 CT TC 

33.069.170 83.469.170 16.693.834 52.910.672 9.920.751 3.306.917 82.832.174 

  …. …. …. …. …. …. …. …. 

  
Cộng 195.267.115 529.296.315 8.403.165 68.724.130 12.458.911 4.258.690 93.844.896 
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Phụ lục số 09 
   
Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc 
    

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 622 
 

(Trích) 
Quý IV năm 2015 

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 

Công trình XD nhà thi đấu Lao Động 

    
                 
ĐVT: đồng  

Chứng từ 
 Diễn giải 

Số 
hiệu 

TKĐƯ 

Số phát sinh 

SH NT  Nợ Có 
    Số dư đầu kỳ       
    Số phát sinh trong kỳ       

20 31/12 Tính ra tiền lương đội  
XL số 01 334 35.521.812   

35 31/12 Tính ra tiền lương đội  
XL số 03 

334 71.148.100   

    ….  ….. ….. 

    Kết chuyển sang TK 154 154   385.169.273 

    Cộng phát sinh  385.169.273 385.169.273 

      
Người ghi sổ                Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)  

 
( Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015) 
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(Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Lộc - Tháng 12/2015

 
Phụ lục số 10 
Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc    Mẫu số S03b-DN  

      
Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC 

ngày 22/12/2014 của BTC) 
        

 
                                                SỔ CÁI TÀI KHOẢN 622 
 

                             Trích: Quý IV năm 2015                                                     ĐVT: đồng 

NTGS Chứng từ 
Diễn giải 

Nhật ký chung 
 TKĐƯ 

Số tiền 
 

SH NT Trang STT  dòng  Nợ Có  
      Số dư đầu kỳ            
      Số phát sinh trong kỳ            

20/12 20/NC 31/12/2015 
Tính ra tiền lương đội XL 
số 01     334 35.521.812    

31/12 35/NC 31/12/2015 
Tính ra tiền lương đội XL 
số 03     334 71.148.100    

      
Kết chuyển CPNCTT 
sang TK 154     154   1.292.403.000  

      Cộng phát sinh      1.292.403.000 1.292.403.000  
      Dư cuối kỳ            
 Người ghi sổ                           Kế toán trưởng   Giám đốc  
 (Ký, họ tên)                              (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Phụ lục số 11 
    
Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc    
      

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 623 
 

(Trích) 
Quý IV năm 2015 

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công 
Công trình XD nhà thi đấu Lao Động                               

     ĐVT: đồng  
 

Chứng từ 
 Diễn giải 

Số 
hiệu 

TKĐƯ 
Số phát sinh 

SH NT  Nợ Có 
  Số dư đầu kỳ       
  Số phát sinh trong kỳ       

43/MTC 20/12 
Thanh toán tiền thuê 
máy phục vụ CT XD 
nhà thi đấu Lao Động                              

111 53.467.000 
  

  …. ….      

    
Kết chuyển chi phí sử 
dụng máy thi công 154   148.279.110 

    Cộng phát sinh  148.279.110 148.279.110 

    Số dư cuối kỳ       
      
   
      
 Người ghi sổ  Kế toán trưởng 

 
( Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015) 
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 Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015) 

 Phụ lục số 12     
 Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc     
                                                                                SỔ CÁI TÀI KHOẢN 623 
                                                                                 Trích: Quý IV năm 2015 

                                                         Tên TK: Chi phí sử dụng máy thi công 
                        ĐV: Đồng  

NTGS 
 

Chứng từ 
Diễn giải 

 

Nhật ký chung 
 

TKĐƯ 
 

Số tiền 
 

SH NT Trang 
STT 
dòng Nợ Có  

      Số dư đầu kỳ            
      Số phát sinh trong kỳ            

20/12 43/MTC 20/12/2015 

Thanh toán tiền thuê máy 
phục vụ CT XD nhà thi đấu Lao 
Động                                   111 53.467.000    

      ….      ….. …..  

      
Kết chuyển chi phí sử  
dụng máy thi công     154   452.531.400  

      Cộng phát sinh       452.531.400 452.531.400  

      Số dư cuối kỳ            
 Người ghi sổ                                        Kế toán trưởng   Giám đốc  
 (Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên,đóng dấu)  
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Phụ lục số 13    
Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc    

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 627 
(Trích) 

Quý IV năm 2015 
Tên TK: Tài khoản chi phí sản xuất chung 

Công trình XD nhà thi đấu Lao Động  
   ĐVT: đồng 

Chứng từ 
Diễn giải 

 

Số 
hiệu 

TKĐƯ 
 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 
    Số dư đầu kỳ       

    
Số phát sinh 
trong kỳ       

44 15/12/2015 
Xuất vật liệu 
dùng cho quản lý 
đội xây dựng 

152 854.120 
  

46 25/12/2015 
Thanh toán tiền 
mua văn phòng 
phẩm phục vụ 
CT  

111 1.238.000 

  

65 31/12/2015 
Khấu hao TSCĐ 
tháng 12 214 7.487.709   

67 31/12/2015 
Tính các khoản 
trích theo lương 
của công nhân 

338 8.134.119 
  

    
Kết chuyển chi 
phí SXC 

154   208.367.389 

    Cộng phát sinh   208.367.389 208.367.389 

    Số dư  cuối kỳ       

 
Người ghi sổ  Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)   

 
( Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015)



108 

 

Phụ lục số 14 
       Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc 

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ 

Tháng 12 năm 2015 

  ĐVT:  đồng 

 
          Người lập bảng                                                            Kế toán trưởng 
            (Ký, họ tên)                                                                   (Ký, họ tên) 

STT 
 

 
Chỉ tiêu                              Nơi sử dụng 

   
    Toàn DN TK 627 TK 642 Cộng 

 

NG 

 

Số KH 

1 Phương 
tiện vận tải 

1.214.325.190 8.320.100 5.495.910 2.824.190 8.320.100 

2 Máy móc 
thiết bị 

9.579.320.180 166.425.366 110.486.250 55.939.116 166.425.366 

3 Dụng cụ 
quản lý 

52.432.000 2.145.230 1.125.230 1.020.000 2.145.230 

 …. …. …. …. …. …. 

 Cộng   152.463.367 64.458.000 176.921.367 

( Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015) 
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Phụ lục số 15 
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ 

(Trích) 
Tháng 12 năm 2015 

Chứng từ 
Diễn giải Số tiền TK Nợ TK Có 

SH NT 

 
15/12 

Thanh toán tiền 
vận chuyển thép 
ra CT  

1.250.000 627(8) 1111 

 20/12 
Thanh toán tiền 
mua chè, nước 190.000 627(8) 1111 

 
20/12 

Thanh toán tiền 
tiếp khách phục 
vụ giao dịch 

4.798.432 627(8) 1111 

  …. …..   

  
Tổng cộng 115.107.000 

  

 
( Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015
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( Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015) 

 Phụ lục số 16      
 Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc    Mẫu số S03b-DN 

       
Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC 

ngày 22/12/2014 của BTC) 
        

                                SỔ CÁI TÀI KHOẢN 627 
                                                                   (Trích) 
                                                           Quý IV năm 2015 
        ĐVT: đồng 

NTGS 
Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung 

TKĐƯ 
Số tiền 

SH NT  Trang STT 
 dòng Nợ Có 

    Số dư đầu kỳ         
    Số phát sinh trong kỳ         

20/12 44 15/12/2015 
Xuất vật liệu dùng cho  
quản lý đội XD nhà thi đấu Lao Động                                  152 854.120  

   ….      …. ….. 

31/12 68 31/12/2015 Tính chi phí dịch vụ  
mua ngoài tháng 12     331 3.798.432  

31/12 65 31/12/2015 Trích khấu hao TSCĐ 
 tháng 12 phục vụ  thi công     214 152.463.367  

31/12 75 31/12/2015 Chi phí khác bằng tiền 
    

1111 115.107.000 
 

31/12 67 31/12/2015 Tính các khoản trích  
theo lương của CN trực tiếp xây lắp     

338 93.844.896 
 

      Kết chuyển CP SXC     154  940.749.123 

      Cộng phát sinh       940.749.123 940.749.123 
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Phụ lục số 17 
BẢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SXC 

Tháng 12 năm 2015 

STT Nội dung Số tiền 

1 
Chi phí tiền lương bộ phận quản lý đội và các 
khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp 
xây lắp 

257.423.127 

2 Chi phí vật liệu phục vụ quản lý đội 72.183.069 

3 Chi phí công cụ phục vụ đội thi công 61.514.030 

4 Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ thi công CT 152.463.367 

5 Chi phí dịch vụ mua ngoài 115.107.000 

6 Chi phí bằng tiền khác 145.976.530 

 Tổng 940.749.123 

 
( Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015) 
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Phụ lục số 18 
Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 154 
(Trích) 

Quý IV năm 2015 
Đối tượng: Công trình XD nhà thi đấu Lao Động                               

                              ĐVT:  Đồng 
 

Chứng từ 
Diễn giải 

Số hiệu 

TKĐƯ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

 31/12 Kết chuyển chi 
phí NVLTT  

621 1.125.680.000  

 31/12 Kết chuyển chi 
phí NCTT 

622 385.169.273  

 
31/12 

Kết chuyển chi 
phí sử dụng máy 
thi công 

623 148.279.110 
 

 
31/12 Kết chuyển chi 

phí SXC 627 208.367.389 
 

 
31/12 

Kết chuyển giá 
thành thực tế 
công trình 

911  1.867.495.772 

  Cộng phát sinh  1.867.495.772 1.867.495.772 

 
( Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015) 
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Phụ lục số 19      
Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc    Mẫu số S03b-DN 

      
Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC ngày 

22/12/2014 của BTC) 
       

                                                              SỔ NHẬT KÝ CHUNG TÀI KHOẢN 154 
                                                                Năm  2015 
            ĐVT: đồng  

NTGS 
 

Chứng từ 

Diễn giải 

Sổ cái 
 TKĐƯ 

 

Số tiền 

SH NT Trang 
STT  
dòng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ           
      Số phát sinh trong kỳ           
31/12   31/12/2015 Kết chuyển CP NVLTT     621 10.602.325.000   
31/12   31/12/2015 Kết chuyển CP NCTT     622 1.292.403.000   
31/12   31/12/2015 Kết chuyển CP SDMTC     623 452.531.400   
31/12   31/12/2015 Kết chuyển CP SXC     627 940.749.123   
31/12   31/12/2015 Kết chuyển sang TK 911     911   4.241.156.000 
      Cộng phát sinh       13.288.008.523 4.241.156.000 
      Số dư cuối kỳ       9.046.852.523   
gười lập biểu                   Kế toán trưởng             Giám đốc  
(Ký, họ tên)                   (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015) 

 
 

Mẫu số S03a-DN 
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Phụ lục số 20 
SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
(Trích Quý IV năm 2015) 

Đơn vị tính: Đồng. 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

 

Đã 

ghi sổ 

Cái 

 

STT 

dòng 

SH 

TK

ĐƯ 

Số phát sinh 

 

SH 

 

NT 

 

Nợ 

 

Có 

   

Số trang trước chuyển 

sang 
     

01/12 015/VL 01/12 Xuất vật liệu cho 
Phạm Lân đội xây lắp v  

621 102.450.000   
152  102.450.000 

20/12 017/VL 15/12 Mua vật liệu chuyển thẳng 
ra công trường 

v 

 

621 68.000.000  
133 6.800.000  
331  74.800.000 

   ….       

31/12 20/NC 31/12 

Tính ra tiền lương đội  
xây lắp số 1 CT XD nhà thi 
đấu Lao động v  

622 35.521.812   

334  35.521.812 

31/12 35/NC 31/12 

Tính ra tiền lương đội  
xây lắp số 3 CT nhà thi đấu 
Lao động v  

622 71.148.100   

334  71.148.100 

31/12 43/MTC 20/12 
Thanh toán tiền thuê  
máy phục vụ CT XD nhà 
thi đấu Lao động 

v 
 

623 53.467.000   
111  53.467.000 

31/12 44 15/12 

Xuất vật liệu dùng cho 
quản lý đội XD nhà thi đấu 
Lao động v  

627 854.120   

152  854.120 

31/12 57 31/12 Tính chi phí vật liệu, CC 
dùng cho sản xuất v 

 

627 64.641.876   
152  25.354.120 
153  39.287.756 

31/12 68 31/12 Tính chi phí dịch vụ mua 
ngoài tháng 12 v 

 

627 3.453.120   
133 345.312   
331   3.798.432 

31/12 65 31/12 Trích khấu hao TSCĐ 
tháng 12 phục vụ thi công 

v 
 

627 152.463.367   

214  152.463.367 

31/12 67 31/12 Tính các khoản trích  
theo lương của CN XL v  

627 93.844.896   
338  93.844.896 

   Cộng chuyển trang sau 
   550.539.594 550.539.594 

( Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015) 



115 

 

Phụ lục số 21 
SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
(Trích Quý IV năm 2015) 

Đơn vị tính: Đồng. 

 

NT 

ghi sổ 

Chứng từ  

 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

sổ 

Cái 

 

STT 

dòng 

 

SH 

TK

ĐƯ 

Số phát sinh 

 

SH 

 

NT 

 

Nợ 

 

Có 

   

Số trang trước chuyển 

sang 

   
550.539.594 550.539.594 

31/12 75 31/12 Chi phí khác bằng tiền 
 

v 
 

 
 

627 115.107.000   
1111  115.107.000 

   ….       

  
31/12 Kết chuyển CPNVLTT v 

 

154 10.602.325.000   

621  10.602.325.000 

  
31/12 Kết chuyển CPNCTT v 

 
 
 

154 1.292.403.000   

622  1.292.403.000 

  

31/12 
 

 Kết chuyển CPSDMT 
 
 

 
v 
 
 

 
 
 

154 452.531.400   
623  452.531.400 

  

31/12 Kết chuyển CPSXC 
 
v 

 

154 940.749.123   

627  940.749.123 

   
 

….    …. …. 

   
Cộng chuyển sang  
trang sau 

 
 

 
  

…. 
  

…. 
  

 

Người ghi sổ                         Kế toán trưởng                     Giám đốc 

(Đã ký)                                       (Đã ký)                        (Đã ký, đóng dấu) 

 
( Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015) 
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Phụ lục số 22 
 
Công ty CP Xây Dựng Hoàng Lộc   
     

PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 
 

Tên sản phẩm: Công trình XD nhà thi đấu Lao Động 
(Trích) 

Quý IV năm 2015 
 

    ĐVT: đồng 

Khoản mục 
 chi phí 

Chi phí 
xây  

lắp dở 
đầu kỳ 

Chi phí xây lắp 
 phát sinh trong 

kỳ 

Chi 
phí 

xây lắp  
dở 

dang 
cuối kỳ 

Giá thành  
sản phẩm 

Chi phí NVLTT   1.125.680.000   1.125.680.000 
Chi phí NCTT   385.169.273   385.169.273 

Chi phí SDMTT   148.279.110   148.279.110 

Chi phí SXC   208.367.389   208.367.389 

Cộng   1.867.495.772   1.867.495.772 
      
     

Người lập biểu   Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên) 

  
( Nguồn Công Ty cổ phần Xây Dựng Hoàng Lộc- Tháng 12/ 2015) 
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Phụ lục số 23 
 

Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
(Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính) 

-  
 

 
 

TK 152 
  

 
 

TK 621 
 

 
 
      TK 152 

         
         
 Xuất kho NVL sử dụng   Nhập kho NVL sử dụng 

không hết 
 

 trực tiếp cho sản xuất    
         
         
TK 111, 112, 
331,141 

     TK 154 

         
         
 Mua NVL dùng ngay cho sản xuất  

Cuối kỳ,kết chuyển  
 

     chi phí NVLTT  
  TK 133      
         
   

Thuế  
      

  GTGT       
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

 

Phụ lục số 24 
 

Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp 
(Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính) 

 
 

334   622   154 
        
  

Tính lương phải trả cho 
 
Kết chuyển chi phí  

 

 NCTT sản xuất sản phẩm  nhân công trực tiếp  
        

335       
 Trích trước tiền lương      

 Nghỉ phép của NCTT SXSP     
        

 

         338 632  
 

 Tính BHXH,BHYT,BHTN    Phần CP nhân công trực tiếp  

                 KPCDD cho công nhân sx    vượt trên mức bình thường 
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Phụ lục số 25 

 

Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung 
(Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính) 

 
TK 152, 153  TK 627  TK 154 

    
 Chi phí NVL, CCDC SX      Kết chuyển CP SXC  
      

TK 334, 338            TK 632 
      
 Lương và các khoản trích theo   

    Phần  
 
chi phí 

 
SXC 

 

 lương của công nhân viên cố định (không  phân 
bổ)vào 
giá vốn 

 

TK 214       
      
 Khấu hao TSCĐ đội xây lắp     

TK 111, 112,331     TK 111, 112, 152 
    
 Chi phí bằng tiền khác Các khoản giảm chi phí  
         

                    TK 133 
   
   Thuế GTGT 

     sản xuất chung  
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Phụ lục số 26 
 
 
 

Sơ đồ kế toán chi phí sử dụng máy thi công 
(trường hợp doanh nghiệp xây lắp không tổ chức đội máy thi 

công riêng ) 
(Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính) 

 
TK 152, 153    TK 623  TK 154 

    
 Xuất NVL sử dụng cho máy thi  Kết chuyển chi phí   
 công     sử dụng máy thi công  

TK 334,338         
      
 Chi phí nhân công sử dụng      
  máy thi công     

TK 214         
      
 Chi phí khấu hao máy thi công     
      
TK 111, 112, 331         
      
 Chi phí dịch vụ mua ngoài     
          
   TK 133      
   

Thuế GTGT 
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Phụ lục số 27 

 

Sơ đồ kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

(trường hợp doanh nghiệp xây lắp có tổ chức bộ máy thi công 

riêng) 
(Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính 

 
TK 621  TK 154  TK 623 

        
 Kết chuyển CPNVLTT sử dụng  Kết chuyển chi phí sử dụng    
 máy thi công máy thi công của công trình   
    (không hạch toán kết quả riêng)  

TK 622       
        
 Kết chuyển CPNCTT sử dụng      
 máy thi công     
      

TK 627     TK 632 
        
 Kết chuyển CPSXC sử dụng  Kết chuyển giá thành  
 máy thi công (hạch toán kết quả riêng)  
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Phụ lục số 28 
 
 

Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi công  
(trường hợp doanh nghiệp xây lắp thuê ngoài) 

(Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính) 
 

TK 111, 112, 331    TK 623  TK 154 CT 
         
 Chi phí thuê máy Kết chuyển chi phí sử  
      dụng máy thi công 
        
   TK 133     
         
  Thuế VAT      
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Phụ lục số 29 

 

Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 
(Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính 

 

TK 621  TK 154  TK 152, 111 
    
 Kết chuyển CP NVL sử dụng trực tiếp  Các khoản ghi giảm CP sản xuất  
  thi công các công trình, HMCT     

TK 622       
      
 Kết chuyển CP NCTT (kể cả thuê      
 ngoài) thi công các công trình, HMCT     
      

TK 627     TK 632 
 Kết chuyển (phân bổ) CP SXC của  Tổng giá vốn sản xuất thực tế của   
 đội cho từng công trình, HMCT công trình, HNCT hoàn thành  
    

 

 


