
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trên thế giới việc áp dụng kế toán quản trị để phục vụ cho việc 

ra quyết định đã không còn xa lạ. Và Việt Nam cũng đã dần hòa nhập 

với xu hướng của thế giới là đòi hỏi nhà quản trị phải luôn đối mặt 

với những quyết định một cách kịp thời và đúng đắn. Để đáp ứng yêu 

cầu này nhà quản trị cần kế toán cung cấp thông tin một cách thường 

xuyên phục vụ kịp thời cho việc ra quyết định. Thông tin này được 

cung cấp dưới dạng các báo cáo kế toán quản trị  phục vụ nội bộ 

doanh nghiệp. Tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng bước đầu 

kế toán quản trị đã được triển khai, tuy nhiên chỉ dừng lại ở việc lập 

kế hoạch và các báo cáo ở mức độ đơn giản, chưa hình thành hệ 

thống báo cáo kế toán quản trị hoàn chỉnh. Trước yêu cầu quan trọng 

này tác giả chọn đề tài:  "Tổ chức báo cáo kế toán quản trị  tại 

Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng" làm luận văn tốt nghiệp 

với  mong muốn sẽ đáp ứng những vấn đề cấp thiết  trong việc ra 

quyết định của Công ty trong bối cảnh hiện nay.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục đićh của đề tài nhằm làm rõ bản chất của kế toán quản trị 

nói  chung.  Kết  hợp với  nghiên  cứu đánh giá  thực  trạng  báo  cáo 

KTQT tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng trên cơ sở đó rút ra 

ưu nhược điểm để đưa ra các giải pháp tổ chức báo cáo kế toán quản 

trị  tốt  hơn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại  Công ty Cổ phần 

Lương thực Đà Nẵng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về báo cáo 

KTQT, thực trạng lập báo cáo KTQT phục vụ cho công tác quản trị 

nội bộ tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. 
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Phạm vi  nghiên cứu là ở Công ty Cổ phần Lương thực Đà 

Nẵng và ở các đơn vị trực thuộc của Công ty.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp thu thập thông tin, phương pháp 

tổng kết lý luận, phương pháp phân tích- tổng hợp, phương pháp so 

sánh, phương pháp mô tả ... 

Số liệu có từ nhiều nguồn như: điều tra trực tiếp, tham khảo ý 

kiến các chuyên gia, lãnh đạo và người có kinh nghiệm tại Công ty 

Cổ phần Lương thực Đà Nẵng.

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

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tổ chức báo cáo KTQT

Tổng hợp, đánh giá thực trạng công tác tổ chức báo cáo KTQT 

tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng. Trên cơ sở lý luận về tổ chức 

báo cáo KTQT , đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác KTQT tại Công ty CP lương thực Đà Nẵng.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận chung, luận văn gồm 3 chương : 

Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức báo cáo KTQT trong 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Chương 2: Thực trạng báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ 

phần Lương thực Đà Nẵng.

Chương  3: Tổ  chức  báo  cáo  KTQT  tại  Công  ty  Cổ  phần 

Lương thực Đà Nẵng.

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN 

TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

1.1 Tổng quan về KTQT và báo cáo KTQT
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1.1.1. Bản chất của KTQT và báo cáo KTQT

Theo luật kế toán Việt Nam, kế toán quản trị được định nghĩa 

là việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo 

yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị 

kế toán (Theo khoản 3, điều 4 Luật kế toán) 

Báo cáo KTQT là những báo cáo phục vụ cho việc ra quyết 

định của các nhà quản lý doanh nghiệp.

Như vậy,  bản chât́  của báo cáo KTQT là  hệ  thống thông tin 

được soạn thảo và trình bày theo yêu cầu quản tri,̣ điều hành và ra 

quyết định của các nhà quản lý doanh nghiệp. Chính vì vậy các báo 

cáo KTQT rât́ linh hoạt, đa dạng và không phụ thuộc vào các nguyên 

tắc kế toán. Chúng giúp các nhà quản lý nắm bắt được những gì đã, 

đang và sẽ diễn ra trong hoaṭ động của từng bộ phận hoặc của cả DN.

1.1.2. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị

Lập kế hoạch 
Tổ chức thực hiện
Kiểm tra và đánh giá
Ra quyết định

1.2. Tổ chức bộ máy KTQT trong DN SXKD

Bộ phận KTQT được thiết lập nhằm đảm bảo các công việc 

sau :

- Thu thập và xử lý thông tin KTQT 

- Dự toán, phân tích, đánh giá

- Nghiên cứu dự án

Vì vậy DN cần tổ chức một hệ thống kế toán cần thực hiện cả 

hai chức năng KTQT và KTTC sao cho đảm bảo cung cấp thông tin 

kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác điều hành DN.
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1.3. Phân loại chi phí

1.3.1. Phân loại chi phí theo cách ứng xử

- Biến phí

- Định phí

- Chi phí hỗn hợp

1.3.2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

- Chi phí sản xuất.

- Chi phí ngoài sản xuất.

1.3.3. Phân loại chi phí theo khả năng kiểm soát

- Chi phí kiểm soát được

- Chi phí không kiểm soát 
1.4. Nội dung báo cáo KTQT trong DN SXKD

1.4.1. Các báo cáo dự toán phục vụ chức năng hoạch định

1.4.1.1. Dự toán tiêu thụ (xem bảng 1.1)

Dự toán tiêu thụ là dự toán chủ yếu của toàn hệ thống. Tất cả 

các dự toán đều phụ thuộc vào dự toán tiêu thụ, do vậy nếu dự toán 

tiêu thụ được xây dựng một cách tùy tiện thì cả quá trình dự toán sẽ 

chỉ là một việc làm vô ích. Dự toán tiêu thụ là căn cứ để ra quyết 

định về sản lượng sản xuất trong kỳ lập dự toán sản xuất. Sau khi lập 

dự toán sản xuất là căn cứ để lập các dự toán nguyên liệu trực tiếp, 

lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Những dự toán này là cơ 

sở để lập dự toán tiền. Tóm lại, dự toán tiêu thụ là nhân tố tác động toàn bộ các dự 

toán của DN. 

1.4.1.2. Dự toán mua hàng (xem bảng 1.2)
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Số lượng sản 

phẩm mua 

vào dự toán

Số lượng sản 

phẩm tiêu 

thụ dự toán

Số lượng sản 

phẩm tồn 

kho cuối kỳ

SL sản 

phẩm tồn 

kho đầu 

kỳ

= + - -

SL sản phẩm 

sản xuất trong 

kỳ dự toán



1.4.1.3. Dự toán chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất chung của doanh nghiệp thường được xác định 

theo định phí và biến phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung là 

chi phí gián tiếp với từng loại sản phẩm, do vậy,  chi phí sản xuất 

chung thường được phân bổ theo chỉ tiêu chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp...(xem bảng 1.3)

1.4.1.4. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

1.4.1.5. Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

Dự toán này thể hiện kỳ vọng của các nhà quản lý tại doanh 

nghiệp và là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện dự toán đã đề ra.

Phương pháp lập: lấy doanh thu trừ chi phí khả biến để tính ra 

số dư đảm phí,  lấy số dư đảm phí  trừ biến phí để tính lợi  nhuận 

thuần. (xem bảng 1.5)

1.4.1.6. Dự toán tiền

Xác định tổng số tiền thu được bằng cách cộng số tiền tồn đầu 

kỳ với tiền thu bán hàng dự toán trong kỳ, trừ đi số tiền chi ra trong 

kỳ dự toán để cân đối thu chi, nếu thiếu thì công ty cần lập kế hoạch 

đi vay, nếu thừa công ty có kế hoạch trả nợ vay hoặc đầu tư ngắn 

hạn.(xem bảng 1.6)
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1.4.2. Báo cáo KTQT phục vụ chức năng tổ chức thực hiện

 1.4.2.1. Báo cáo chi phí sản xuất 

Lập báo cáo sản xuất nhằm cung cấp các số liệu về tình hình 

sản xuất của doanh nghiệp theo từng loại sản phẩm, hoặc theo từng 

đơn vị, hay lập cho toàn doanh nghiệp.(xem bảng 1.7)

1.4.2.2. Báo cáo giá thành (xem bảng 1.8)

Báo cáo giá thành được lập căn cứ vào số liệu chi tiết về từng 

loại chi phí được sử dụng trong quá trình sản xuất trong kỳ.

1.4.2.3. Báo cáo tình hình thực hiện chi phí bán hàng và QLDN 

Được lập theo cách ứng xử của chi phí, bao gồm biến phí và 

định phí. Đối với biến phí sẽ được lập riêng cho từng mặt hàng hoặc 

nhóm hàng ở đơn vị.(xem bảng 1.9)

1.4.2.4. Báo cáo doanh thu bán hàng

Mục đích:  cung cấp thông tin về doanh thu từng mặt  hàng 

trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, giúp nhà quản lý thấy được tỷ trọng 

của từng mặt hàng trong tổng doanh thu.(xem bảng 1.10, 1.11)

1.4.2.5. Báo cáo kết quả kinh doanh

Đây là báo cáo mà kế toán quản trị thường dùng nhiều nhất 

để phân tích giữa các kỳ với nhau, giữa các bộ phận khác nhau trong 

cùng một doanh nghiệp về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh 

nghiệp đạt được trong một kỳ.(xem bảng 1.12)

1.4.3. Báo cáo KTQT phục vụ chức năng kiểm soát 

1.4.3.1. Báo cáo kiểm soát chi phí 

Chi phí sản xuất chung gồm biến phí, định phí và chi phí hỗn 

hợp. Chi phí sản xuất chung biến động là do sự biến động của biến 

phí sản xuất chung và biến động định phí sản xuất chung :
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Biến động chi 

phí SXC =
Biến động biến 

phí SXC

Biến động định 

phí SXC
+



a. Kiểm soát biến phí sản xuất chung (xem bảng 1.13)

Gọi : Q1 lượng thực tế SX

Q0 lượng dự toán

AR chênh lệch chi tiêu

AQ chênh lệch hiệu quả

R1 tỷ lệ BPSXC thực tế (BPSXC thực tế chi tiêu cho một đơn 

vị năng lực sản xuất)

R0 tỷ lệ BPSXC dự toán (BPSXC dự toán chi tiêu cho một 

đơn vị năng lực sản xuất)

Chênh lệch chi tiêu hay còn gọi là chênh lệch có thể kiểm 

soát là kết quả từ việc chi tiêu thực tế nhiều hơn hay ít hơn mong 

muốn đối với các khoản phí SXC.

Chênh lệch hiệu quả phản ánh ảnh hưởng của hiệu quả hoạt 

động đến biến động của BPSXC.

Ta có công thức tính chênh lệch chi tiêu và chênh lệch hiệu quả như 

sau :

AR = Q1R1  - Q1R0 = Q1(R1 - R0)

AQ = Q1R0  - Q0R0 = R0(Q1 - Q0)

Ta có mô hình chung để phân tích chênh lệch biến phí sản xuất chung

Lượng thực tế SX x Lượng thực tế SX x Lượng dự toán  SXx 

Tỷ lệ BPSXC thực tế tỷ lệ BPSXC dự toán Tỷ lệ SXC dự toán

              Chênh lệch chi tiêu  Chênh lệch hiệu quả

b. Kiểm soát định phí SXC (xem bảng 1.14)
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1.4.3.2.Báo cáo kiểm soát doanh thu (xem bảng 1.15)

Xét sự ảnh hưởng của hai nhân tố do giá và nhân tố do lượng. 

Ta có :      DT = AG + AQ 

+Nhân tố do giá là chênh lệch giữa giá đơn vị thực tế với giá đơn vị 

dự toán nhân với sản lượng sản phẩm hàng hóa: AG = (P1 – P0) x Q1

+Nhân tố do lượng là chênh lệch giữa khối lượng thực tế và khối 

lượng dự toán nhân với giá dự toán: AQ = (Q1 – Q0) x P0

1.4.4. Báo cáo KTQT phục vụ chức năng đánh giá và ra quyết định

1.4.4.1. Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh một bộ phận

- Nếu SDĐP bộ phận < phần định phí có thể loại bỏ: doanh nghiệp 

nên ngừng hoạt động kinh doanh của bộ phận này.

- Nếu SDĐP bộ phận > phần định phí có thể loại bỏ: doanh nghiệp 

nên duy trì hoạt động của bộ phận này cho đến khi có phương án 

khác mang lại lợi nhuận nhiều hơn.

1.4.4.2. Định giá trong tình trạng cạnh tranh đấu thầu

Ta có mẫu tổng quát về định giá theo phương pháp trực tiếp:

- Các chi phí khả biến:

Biến phí bán hàng XXX

Biến phí quản lý DN XXX

Tổng chi phí khả biến XXX     Nền

- Chi phí tăng thêm (để bù đắp Phạm vi

 chi phí bất biến và tạo lãi) XXX linh hoạt

- Giá bán XXX     Đỉnh

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1, luận văn trình bày lý luận về tổ chức báo 

cáo KTQT trong DN SXKD gồm các phần sau :
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- Trình bày tổng quan về báo cáo KTQT gồm bản chất của 

báo cáo KTQT, vai trò và yêu cầu của báo cáo KTQT.

-  Trình  bày  về  tổ  chức  báo  cáo  KTQT trong  DN SXKD 

gồm : đặc điểm của DN SXKD, sự cần thiết phải tổ chức báo cáo 

KTQT, cơ sở tổ chức báo cáo KTQT, tổ chức báo cáo KTQT chi tiết 

theo nội dung báo cáo phục vụ cho các chức năng hoạch định, chức 

năng kiểm soát và ra quyết định.

Tác giả đã đi sâu làm rõ các nội dung trong việc tổ chức báo 

cáo  KTQT  trong  DN SXKD.  Nội  dung  trên  làm cơ  sở  cho  việc 

nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức báo cáo KTQT phục vụ nhu 

cầu quản trị nội bộ tại Công ty CP lương thực Đà Nẵng nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động SXKD tại Công ty.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

2.1.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 

2.1.5. Tình hình hoạt động của Công ty qua các năm

2.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 

2.2.1. Đặc điểm về cơ chế quản lý tài chính tại công ty đối với các  

đơn vị trực thuộc

2.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán 
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2.3. Thực trạng các báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần 

Lương Thực Đà Nẵng

2.3.1. Báo cáo kế hoạch doanh thu và chi phí sản xuất kinh doanh 

tại công ty

Xem sơ đồ 2.4. Quy trình lập KH của các đơn vị trực thuộc Công ty

2.3.1.1. Kế hoạch tổng hợp năm

Vào tháng 10 hàng năm các đơn vị lập kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của năm tới  (xem bảng 2.1). Trên cơ sở KH của các đơn vị, 

phòng KDNĐ tổng hợp lập bảng tổng hợp KH năm toàn công ty 

(xem bảng 2.2).

2.3.1.2. Kế hoạch bán ra

Kế hoạch bán ra được lập bằng cách nhân số lượng hàng tiêu 

thụ dự kiến với giá bán dự kiến. (xem bảng 2.3)

2.3.1.3. Kế hoạch mua vào

2.3.1.4. Kế hoạch chi phí sản xuất

Kế hoạch này chưa được phân loại chi phí theo cách ứng xử 

của chi phí. Kế hoạch này được lập căn cứ vào kế hoạch bán ra, kế 

hoạch mua vào, lượng hàng tồn đầu kỳ.

Căn cứ vào các số liệu thực tế sản xuất của kỳ kinh doanh 

trước và định hướng tình hình sản xuất của kỳ này để lập kế hoạch 

chi phí sản xuất của công ty. Kế hoạch này của công ty chưa được 

phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí. (xem bảng 2.5)

2.3.1.5. Kế hoạch chi phí bán hàng và quản lý

Do chi phí bán hàng có ảnh hưởng nhất định đến tình hình tiêu 

thụ của công ty nên khi lập kế hoạch này cần phải tính đến mối liên 
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hệ với kế hoạch bán ra. Khi lập kế hoạch này cần tính đến yếu tố biến 

đổi và yếu tố cố định trong thành phần chi phí. Đây là điều mà công 

ty chưa quan tâm trong báo cáo.(xem bảng 2.6 và bảng 2.7)

2.3.1.6. Kế hoạch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kế hoạch này thể  hiện kỳ vọng của công ty vào tình hình 

SXKD của năm đến. Kế hoạch này được lập theo dạng phân tích từng 

hoạt động kinh doanh, từng nhóm hàng cụ thể. Tuy nhiên kế hoạch 

này không được lập theo số dư đảm phí căn cứ vào phân loại chi phí 

của các kế hoạch đã nêu trên. (xem bảng 2.8)

2.3.2. Báo cáo KTQT về tình hình thực hiện

2.3.2.1. Báo cáo tiền

Các đơn vị cần lập báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 

theo quy định của công ty. Lập chi tiết theo từng tài khoản, từng loại 

tiền. Quy chế tài chính công ty quy định tồn quỹ hàng ngày không 

quá 100 triệu nên khi cần công ty yêu cầu đơn vị lập báo cáo tiền 

theo mẫu như bảng 2.9.

2.3.2.2. Báo cáo tình hình kinh doanh

Hàng tháng các đơn vị lập báo cáo tình hình kinh doanh gửi về 

Phòng KDNĐ tổng hợp theo dõi đồng thời gửi mẫu này cho TCT 

Lương thực Miền Nam để báo cáo.(xem phụ lục 1)

Tuy nhiên do thiết kế mẫu không thể hiện số cùng kỳ năm trước 

nên không thể kiểm tra đối chiếu ngay trên báo cáo được, số so sánh 

với kế hoạch là sản lượng chứ không so sánh doanh số.

2.3.2.3. Báo cáo mua hàng

Việc lập báo cáo mua hàng rất quan trọng, nó giúp công ty chủ 

động tạo nguồn hàng khi cần thiết. Báo cáo này được lập nhằm cung 

cấp thông tin nhanh cho lãnh đạo.(xem bảng 2.10)
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2.3.2.4. Phiếu tính giá thành sản phẩm

Phương pháp tính giá thành ở đây được áp dụng là phương pháp 

loại trừ chi phí theo các sản phẩm phụ.(xem bảng 2.11)

2.3.2.5. Báo cáo chi phí bán hàng và chi phí quản lý

Báo cáo chi phí bán hàng và quản lý chỉ theo dõi đơn thuần số 

tiền phát sinh chứ không được phân loại chi phí thành biến phí và 

định phí. (xem bảng 2.12)

2.3.2.6. Báo cáo kết quả kinh doanh

Hàng quý đơn vị lập BCTC gồm các mẫu theo quy định của Bộ 

tài chính và các mẫu theo quy định của công ty. Việc cung cấp thông 

tin về kết quả đạt được trong kỳ thông qua báo cáo kết  quả kinh 

doanh. (xem bảng 2.13)

2.4. Đánh giá khái quát về tình hình thực tế của việc lập báo cáo 

KTQT tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng

Nhu cầu về thông tin giúp lãnh đạo công ty điều hành hoạt 

động là rất cần thiết trong các doanh nghiệp. Về công tác kế toán, 

công ty tổ chức bộ máy ở công ty và các đơn vị trực thuộc khá đầy 

đủ, tuy nhiên chủ yếu thực hiện công tác KTTC. Đối với công tác 

KTQT chưa thực sự quan tâm, công ty chỉ tập trung chủ yếu vào việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch và tổ chức lập các báo cáo thực hiện. Công ty 

đã yêu cầu các đơn vị định kỳ phải lập các báo cáo tình hình hoạt 

động kinh doanh để nộp cho phòng KDNĐ và phòng này tổng hợp để 

lập báo cáo cung cấp cho lãnh đạo công ty. Việc tổ chức như trên còn 

bộc lộ một số các nhược điểm sau :

- Do đặc thù kinh doanh lương thực là ngành truyền thống từ 

trước  đến nay nên trong các báo  cáo  KTQT các ngành khác  sản 

lượng bán ra đều được quy ra sản lượng lúa. Điều này làm sai lệch 

lượng bán ra nếu phân tích kết cấu theo sản lượng bán ra.
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- Các đơn vị trực thuộc lập báo cáo định kỳ chỉ dừng lại ở mức 

lập các báo cáo về tình hình SXKD để báo cáo cho công ty chứ chưa 

chú ý đến việc cần phải cung cấp thông tin KTQT cho chính nhà 

quản trị cấp thấp (cấp đơn vị thành viên) để các nhà quản trị này đưa 

ra các quyết định hợp lý trong việc điều hành hoạt động kinh doanh 

của chính đơn vị thành viên đó.

- Thông tin trong các báo cáo KTQT tổng hợp của công ty 

chưa thể hiện sự so sánh giữa các đơn vị thành viên với nhau trong 

mỗi hoạt động kinh doanh. Đặc biệt báo cáo chưa cung cấp được 

thông tin để đánh giá hiệu quả đầu tư của từng đơn vị thành viên. 

Trong khi đó các thông tin trên là rất hữu ích cho các nhà quản trị 

trong việc ra quyết định lựa chọn kinh doanh mặt hàng, quyết định 

lựa chọn đầu tư vào hoạt động kinh doanh hay đơn vị thành viên nào 

cho hiệu quả.

- Các báo cáo KTQT phục vụ cho việc kiểm soát và ra quyết 

định hiện chưa được lập tại Công ty.  Đây là một thiếu sót rất lớn 

trong công tác KTQT tại công ty. Vì vậy tác giả sẽ trình bày bổ sung 

phần này trong chương 3 của luận văn.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Qua nghiên cứu thực tế tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, 

tác giả đã đi sâu tìm hiểu các nội dung liên quan đến việc tổ chức báo 

cáo KTQT của công ty cụ thể như sau :

- Công tác lập kế hoạch kinh doanh và giao chỉ tiêu kế hoạch 

cho các đơn vị trực thuộc.

- Các báo cáo KTQT tại công ty bao gồm : báo cáo tiền, báo 

cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tiêu thụ, báo cáo tồn kho, báo cáo 

công nợ phải thu phải trả, báo cáo tồn kho, báo cáo chi phí sản xuất, 
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chi phí lưu thông và báo cáo kết quả kinh doanh của từng đơn vị và 

tổng hợp toàn công ty.

- Còn thiếu các báo cáo kiểm soát và ra quyết định tại công ty.

Nhìn chung, các báo cáo KTQT tại công ty chủ yếu dựa vào 

thông tin do KTTC cung cấp. Trong khi yêu cầu của báo cáo KTQT 

cần nhanh chóng kịp thời mới đem lại hiệu quả khi ra quyết định của 

nhà quản trị. Vì vậy việc đổi mới công tác KTQT là nhu cầu trước 

mắt mà Công ty CP Lương thực Đà Nẵng cần làm ngay.

CHƯƠNG 3

TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

TẠI CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

3.1. Sự cần thiết phải tổ chức báo cáo KTQT tại Công ty

3.2. Tổ chức bộ máy KTQT

KTQT thực hiện việc nhận thông tin từ các đơn vị và các 

phòng, sau đó tổng hợp, phân tích đánh giá và cung cấp thông tin cho 

lãnh đạo công ty. Tìm kiếm và cài đặt phần mềm kế toán mới bao 

gồm cả KTTC và KTQT nhằm đẩy mạnh áp dụng ứng dụng công 

nghệ thông tin vào việc xử lý số liệu kế toán, giúp xử lý thông tin kịp 

thời hiệu quả. Bộ phận KTQT được chia ra thành hai bộ phận nhỏ: 

- Bộ phận kế toán dự toán và lập dự toán đầu tư : Hướng dẫn 

lập dự toán cho các đơn vị, tổ chức thảo luận các chỉ tiêu dự toán của 

từng đơn vị và lập dự toán toàn công ty trên cơ sở tổng hợp dự toán 

các đơn vị. Tham gia lập và thẩm định các dự án vốn nhằm cung cấp 

thông tin hữu ích phục vụ cho việc ra quyết định.

- Bộ phận kế toán thu thập, xử lý và cung cấp thông tin : có 

nhiệm vụ thu thập thông tin từ các đơn vị, sau đó tổng hợp, phân tích, 

đánh giá tình hình thực hiện dự toán các đơn vị và cung cấp thông tin 

đã xử lý cho nhà quản trị. 
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Xem sơ đồ 3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.

3.3. Tổ chức báo cáo KTQT tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng

Hệ thống báo cáo kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin 

thích hợp và hữu ích nhất cho nhà quản trị. Mục tiêu ở phần hoàn 

thiện này sẽ hoàn thiện hệ thống báo cáo theo từng phần.

3.3.1. Báo cáo dự toán

3.3.1.1.Dự toán tiêu thụ (xem bảng 3.1)

Là dự toán quan trọng, có ý nghĩa quyết định để công ty đạt 

được mục tiêu kinh doanh. Là căn cứ để xây dựng các dự toán khác 

đều bắt nguồn từ dự toán tiêu thụ.

Dự toán tiêu thụ được lập cho một năm, cụ thể chia ra từng 

quý. Khi thực hiện thì lập kế hoạch cụ thể từng tháng cho quý.

3.3.1.2. Dự toán mua hàng

Dự toán mua hàng thể hiện số lượng, giá trị hàng mua, chi phí 

mua hàng, trên cơ sở đó chọn nhà cung cấp phù hợp. Ngoài ra KTQT 

còn phải lập dự toán thanh toán tiền hàng phản ánh khoản phải trả và 

thời điểm thanh toán cho nhà cung cấp. Báo cáo này được lập ngay 

sau khi thực hiện các đơn đặt hàng với nhà cung cấp để nhà quản trị 

có kế hoạch vay tiền và theo dõi tình hình thanh toán.(xem bảng 3.2)

3.3.1.3. Dự toán chi phí sản xuất

Đầu năm đơn vị lập dự toán chi phí sản xuất trong đó có cả chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. Tuy nhiên 

dự toán này không phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, việc 

phân loại chi phí này rất quan trọng trong công tác quản trị nội bộ. 

Cách phân loại và trình bày như vậy sẽ giúp nhà quản trị dễ dàng 

quản lý chi phí hơn, theo dõi được các khoản biến động của chi phí 

không kiểm soát được, đồng thời có kế hoạch giảm chi phí có thể 

kiểm soát được. (xem bảng 3.4 và 3.5)
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3.3.1.4. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý

Tương tự chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

được phân loại ra thành biến phí và định phí.(xem bảng 3.6)

3.3.1.5. Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh

Dự toán này chưa được lập theo dạng số dư đảm phí. Tương tự 

với những thay đổi trên các dự toán chi phí sản xuất chung và dự toán 

chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, tác giả cũng đề nghị 

thay đổi nội dung của dự toán này để tách riêng những loại biến phí, 

định phí. 

Bảng 3.7. Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

Đơn vị tính : triệu đồng

Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý 

III

Quý 

IV

Cả 

năm

1. Doanh thu tiêu thụ sp 90.200 80.400 74.15

0

85.750 330.500

2. Biến phí

- Biến phí SXC

- Biến phí BH và QLDN

67.128

8.220

58.908

59.761

7.200

52.561

57.01

2

7.010

50.00

2

62.046

7.884

54.162

245.947

30.314

215.633

3. Số dư đảm phí 23.072 20.639 17.13

8

23.704 84.553

4. Định phí

- Định phí SXC

- Định phí BH và QLDN

21.358

238

21.120

19.151

229

18.922

17.03

1

198

16.83

3

21.013

232

20.781

78.553

897

77.656

5. Lợi nhuận thuần 1.714 1.488 107 2.691 6.000
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3.3.1.6. Dự toán tiền

Dự toán tiền là một trong những dự toán quan trọng của DN. Vì 

qua đó thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán bằng tiền cho 

người lao động, các nhà cung cấp và đáp ứng nhu cầu chi tiêu khác. 

Là cơ sở để DN có dự toán vay mượn, phát hành cổ phiếu ... kịp thời 

khi lượng tiền thiếu hoặc có kế hoạch đầu tư sinh lợi khi lượng tiền 

thừa. (xem bảng 3.8)

3.3.1.7. Bảng cân đối kế toán dự toán

Dự toán bảng cân đối có vai trò rất quan trọng đối với nhà quản 

trị. Thông qua bảng cân đối dự toán, nhà quản trị có thể lập các quyết 

định kinh doanh dài hạn. 

Dựa trên bảng cân đối kế toán năm trước, đồng thời căn cứ trên 

các dự toán bộ phận như dự toán về đầu tư, dự toán dòng tiền, dự 

toán nguồn kinh phí, kế hoạch kinh doanh. (xem bảng 3.9)

3.3.2. Báo cáo tình hình thực hiện

3.3.2.1. Báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh

Kiến nghị thêm cột cùng kỳ năm trước vào báo cáo, thêm doanh 

số của cột kế hoạch vào báo cáo. Đồng thời, bảng này có thể tách ra 

làm hai bảng là báo cáo tình hình thực hiện mua vào và báo cáo tình 

hình thực hiện bán ra để dễ nhìn hơn. (xem phụ lục 2 và phụ lục 3)

3.3.2.2. Báo cáo tình hình đầu tư dài hạn

Thông qua kết quả đầu tư được trình bày qua báo cáo, làm cơ sở 

đánh giá kết quả đầu tư. Kết hợp với báo cáo dự toán, đánh giá mức 

độ hiệu quả của đầu tư để có những điều chỉnh cho phù hợp trong 

thời gian tới.(xem bảng 3.10)

3.3.3. Báo cáo kiểm soát

Các báo cáo kiểm soát hiện có của Công ty CP Lương thực Đà 

Nẵng là báo cáo phân tích tình hình tài chính của công ty. Qua đó có 

những ý kiến đánh giá và các giải pháp cụ thể. Tuy nhiên các báo cáo 
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phục vụ cho mục đích kiểm soát và ra các quyết định hiện tại vẫn 

chưa có.

3.3.3.1. Báo cáo kiểm soát chi phí

* Báo cáo kiểm soát biến phí (xem bảng 3.11)

     AR = Q1R1  - Q1R0 = Q1(R1 - R0)

 AQ = Q1R0  - Q0R0 = R0(Q1 - Q0)

* Báo cáo kiểm soát định phí (xem bảng 3.12)
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Bảng 3.12. Báo cáo phân tích tình hình thực hiện định phí

Chi nhánh Đồng Tháp

Năm 2011

TT Yếu tố biến phí Định phí dự toán Định phí thực tế
Chênh lệch

1 Chi phí SXC 106.217.568 90.857.908 (15.359.660)

 Tiền lương       35.333.000       26.500.000 (8.833.000)

 KPCĐ         7.066.660            540.000 (6.526.660)

 Khấu hao       63.817.908       63.817.908 0 

 Sửa chữa         5.794.500         5.794.500 0 

2 Chi phí BH 49.005.570 36.754.208 (12.251.362)

 Tiền lương 40.168.500 30.126.400 (10.042.100)

 BHXH 6.426.960 4.820.224 (1.606.736)

 BHYT 1.205.055 903.792 (301.263)

 KPCĐ 803.370 602.528 (200.842)

 BHTN 401.685 301.264 (100.421)

3 Chi phí QL 46.226.660 34.432.157 (11.794.503)

 Tiền lương 35.328.000 26.496.000 (8.832.000)

 BHXH 5.652.480 3.544.926 (2.107.554)

 BHYT 1.060.740 664.673 (396.067)

 KPCĐ 707.160 380.000 (327.160)

 BHTN 353.280 221.558 (131.722)

 Thuế môn bài 1.000.000 1.000.000 0 

 Thuê mặt bằng 2.125.000 2.125.000 0 

3.3.3.2. Báo cáo kiểm soát doanh thu (xem bảng 3.13)

AG = (P1 – P0) x Q1

AQ = (Q1 – Q0) x P0
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3.3.4. Báo cáo ra quyết định

3.3.4.1. Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh một bộ phận

Căn cứ báo cáo tài chính của các đơn vị qua 3 năm 2009, 2010, 

2011 ta thấy Chi nhánh TPHCM có mức lợi nhuận âm liên tục ba 

năm. Trường đào tạo Việt Á năm 2011 có lợi nhuận âm tuy nhiên do 

Trường đào tạo Việt Á mới thành lập nên chi phí đầu tư lớn, do đó 

báo cáo kết quả năm 2011 lỗ, trường hợp này ta không xét. Vậy xét 

Chi nhánh TPHCM có mức lỗ ba năm liên tiếp, vậy có nên tiếp tục 

để Chi nhánh TPHCM tồn tại hay không?

Định phí trực tiếp là khoản chi phí có thể tránh được, là chi 

phí có thể giảm trừ toàn bộ nếu không tiếp tục duy trì Chi nhánh. Do 

đó, định phí trực tiếp là thông tin thích hợp cho việc ra quyết định 

tiếp tục hay loại bỏ CN TPHCM. Ngược lại, định phí gián tiếp phân 

bổ cho các bộ phận là chi phí không thể tránh được. Do đó cần lập lại 

báo cáo thu nhập như sau (xem bảng 3.15). Như vậy, việc loại bỏ CN 
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TPHCM làm số dư đảm phí tăng 68.550.000 đ, lãi toàn Công ty tăng 

166.739.000 đ. Như vậy việc dừng hoạt động của CN TPHCM là 

quyết định đúng.

3.3.4.2. Định giá trong tình trạng cạnh tranh đấu thầu

Hàng năm Cục dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng hoặc các 

khu vực lân cận tổ chức đấu thầu mua thóc, gạo nhập kho với số 

lượng lớn. Cục dự trữ tổ chức đấu thầu công khai, bán hồ sơ thầu, 

đơn vị nào bán với giá thấp nhất sẽ trúng thầu. Đối với hàng hóa 

nhập kho dự trữ thường quy định rất nghiêm ngặt về ẩm độ, độ gãy 

(đối với gạo) nên Công ty CP Lương thực Đà Nẵng thường ký hợp 

đồng mua trực tiếp của các đại lý thu mua lớn và hàng được giao tại 

kho dự trữ để giảm chi phí và đáp ứng yêu cầu của dự trữ.

Bảng 3.16. Bảng định giá trong trường hợp cạnh tranh đấu thầu

Số lượng sản phẩm: 1.500.000 kg

TT Khoản mục

Tính cho 1 đơn 

vị SP

1 Các chi phí khả biến  

 Giá mua hàng hóa (thóc) 8.800

 Biến phí bán hàng 900

 Biến phí quản lý doanh nghiệp 35

 Cộng chi phí khả biến 9.735

2

Chi phí tăng thêm (để bù đắp chi phí 

bất biến và tạo lãi) 300

3 Giá bán 10.035

Xem bảng 3.16  ta thấy tổng chi phí khả biến của một đơn vị 

sản phẩm là 9.735 đ/01 kg thóc, chi phí tăng thêm là 300đ/01 kg 

thóc. Vậy giá bán có thể là 10.035 đ/01 kg thóc. Tuy nhiên còn tùy 
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thuộc vào sự linh động của nhà quản trị, có thể quyết định giá bán tối 

thiểu là đủ bù đắp biến phí đơn vị bởi vì còn xét đến số vòng quay 

của vốn.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trên nhu cầu thực tế của công tác quản lý cùng với  thực 

trạng các báo cáo KTQT tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, kết 

hợp lý luận về tổ chức báo cáo KTQT, luận văn đã đề xuất và giải 

quyết các nội dung sau :

- Tổ chức bộ máy KTQT tại công ty : Do có sự khác biệt về 

thông tin và nhu cầu sử dụng của KTTC và KTQT nên công tác 

KTTC cần tách biệt với công tác KTQT. Để báo cáo KTQT phát huy 

hiệu quả trong việc cung cấp thông tin giúp nhà quản trị điều hành 

hoạt  động SXKD, cần thiết  phải  tổ chức bộ máy KTQT. Tại  văn 

phòng công ty do phát sinh thường xuyên theo dõi, tổng hợp thông 

tin từ các đơn vị trực thuộc nên bộ phận KTQT cần tách rời với bộ 

phận KTTC. Còn tại các đơn vị trực thuộc thì do quy mô nhỏ nên 

KTTC kiêm công việc KTQT để giảm thiểu chi phí.

- Về nội dung : chương 3 tác giả đã trình bày phần chỉnh sửa 

các biểu mẫu mà công ty đã làm nhưng chưa hợp lý đồng thời bổ 

sung các mẫu còn thiếu của KTQT tại Công ty CP Lương thực Đà 

Nẵng.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đối với mỗi doanh nghiệp, song song với hệ thống báo cáo 

KTTC, báo cáo KTQT có vai trò rất quan trọng trong nội bộ doanh 

nghiệp. Báo cáo kế toán quản trị cung cấp các thông tin cho các nhà 

quản  trị  trong  doanh nghiệp,  giúp  các  nhà  quản trị  doanh nghiệp 

trong việc phân tích, đánh giá, dự đoán tình hình tài chính, kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Để từ đó các nhà quản trị có thể ra 

các quyết định cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các kỳ tiếp 

theo của doanh nghiệp.

Qua quá trình nghiên cứu lý luận về tổ chức báo cáo KTQT 

trong DN SXKD và tìm hiểu tình hình thực tế về tổ chức báo cáo 

KTQT tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, tác giả hoàn thành luận 

văn cao học với đề tài :  “Tổ chức báo cáo KTQT tại Công ty cổ  

phần Lương thực Đà Nẵng”. Với nỗ lực của bản thân cùng với sự 

hướng  dẫn  tận  tình  của  giáo  viên  hướng  dẫn  GS.TS.  Trương  Bá 

Thanh, luận văn cơ bản đã giải quyết được một số vấn đề sau :

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức báo cáo KTQT trong 

DN SXKD.

- Luận văn tập trung khảo sát thực tế về các báo cáo phục vụ 

cho công tác quản trị nội bộ tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, từ 

đó đánh giá khách quan những ưu, nhược điểm về thực trạng các báo 

cáo phục vụ nhu cầu quản trị nội bộ mà công ty đã lập.

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng các báo cáo KTQT tại Công ty 

CP Lương thực Đà Nẵng, tác giả đã xây dựng giải pháp nhằm hoàn 

thiện các báo cáo KTQT tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả điều 

hành của lãnh đạo công ty.

Để có thể tổ chức báo cáo KTQT tại Công ty, tác giả có một số 

kiến nghị đối với Công ty CP Lương thực Đà Nẵng như sau :

23



- Sắp xếp nhân sự một cách thuận lợi trong việc triển khai công 

tác KTQT tại Công ty.

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là nghiệp vụ 

KTQT đối với nhân viên kế toán tại văn phòng và các đơn vị của 

công ty.

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm KTQT phục vụ cho việc 

truy xuất thông tin trên các mẫu biểu báo cáo cung cấp theo yêu cầu 

của nhà quản trị công ty.

- Thường xuyên nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, để việc cung 

cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng.

- Cần quy định chặt chẽ về thời gian, biểu mẫu báo cáo KTQT.
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