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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 
Kế toán quản trị chi phí là một công cụ hữu hiệu giúp nhà 

quản lý hoạch định, kiểm soát và ra quyết định trong dài hạn và ngắn 
hạn. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, công cụ này trở 
nên cần thiết hơn bao giờ hết. Công ty Cổ phần Dầu thực vật Bình 
Định là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm 
hạt điều. Đây là một ngành có tính cạnh tranh cao ở các tỉnh Nam 
trung bộ, đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua 
khảo sát và thu thập về kế toán quản trị, tôi nhận thấy việc áp dụng 
kế toán quản trị chi phí ở Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Bình Định 
còn sơ khai. Hệ thống kế toán chỉ dừng lại ở việc thực hiện các yêu 
cầu của chế độ quy định đối với hệ thống kế toán tài chính. Vì vậy 
các nhà quản trị chưa có thông tin phù hợp trong việc ra quyết định 
kinh doanh đó là một nguyên nhân dẫn đến hoạt động yếu kém trong 
hoạt động kinh doanh của Công ty Dầu Thực Vật. Có thể điểm qua 
một số vấn đề chỉnh như sau: 

- Công ty chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí. 
- Việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành chưa cung 

cấp  được thông tin kịp thời cho việc ra quyết định của nhà quản trị. 
- Kế toán đơn vị chưa lập được dự toán cụ thể cho từng khoản mục 

chi phí mà chỉ lập kế hoạch hoạt động chung cho toàn loại sản phẩm. 
- Lập báo cáo chi phí và phân tích chi phí phục vụ kiểm soát 

chi phí chưa được quan tâm. 
- Sử dụng thông tin kế toán quản trị chi phí phục vụ cho việc 

ra quyết định chưa được thực hiện. 
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- Việc tổ chức bộ máy kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí 
chưa được quan tâm đúng mức.Vì vậy, để khắc phục những hạn chế 
trên, và đem lại hiệu quả cao hơn trong quá trình kinh doanh cho 
Công ty thì phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí của Công ty Dầu 
Thực Vật Bình Định. 

Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ Phần Dầu Thực vật 
Bình Định là cần thiết. Chính vì vậy luận văn nghiên cứu đề tài 
‘Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ Phần Dầu thực 
Vật Bình Định” 
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Thông qua khảo sát công tác kế toán quản trị chi phí tại Công 
ty Cổ phần  Dầu Thực Vật Bình Định, luận văn đề xuất các giải pháp 
góp phần hoàn thiện một số nội dung về công tác kế toán quản trị chi 
phí phù hợp với đặc thù của Công ty. 
3. Câu hỏi nghiên cứu 

Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Dầu 
thực vật Bình Định? 

Nhu cầu thông tin nào cho quản lý tại Công ty cổ phần Dầu 
thực vật Bình Định? 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công 
tác quản trị chi phí và tập trung chủ yếu là chi phí tại Công ty cổ 
phần Dầu thực vật Bình Định. 
5. Kết cấu của luận văn 

Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham 
khảo và phụ lục, bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các 
doanh nghiệp sản xuất. 
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Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ 
phần Dầu thực vật Bình Định. 

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán 
quản trị chi phí tại các công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Bình Định. 
6. Tổng quan tài liệu 

Những vấn đề về kế toán quản trị chi phí, trong đó có KTQT 
chi phí được tác giả Việt Nam nghiên cứu từ rất sớm khoảng năm 
1990. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong thời điểm này 
đều phản ánh chung về quá trình xây dựng hệ thống kế toán quản trị 
chi phí. 

Có thể điểm qua những công trình nghiên cứu của một số tác giả 
như sau: 

Luận văn “Kế toán quản trị chi phí trong Công ty May 
Quảng Nam” của tác giả Huỳnh Thị Tú năm 2010  

Luận văn về công tác kế toán quản trị chi phí tại các công ty cà 
phê nhà nước trên địa bàn tỉnh ĐăkLak của tác giả Nguyễn Thanh 
Trúc (năm 2007)  

Luận văn “Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Xây 
lắp và phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam của tác giả “Nguyễn 
Thị Đoan Trang” năm 2012  

Luận văn “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Viễn Thông 
Quảng Ngãi”, tác giả Nguyễn Thị Minh Tâm (2010) 

Tuy nhiên, trong các công trình trên, các tác giả đã hệ thống 
hóa các nội dung cơ bản của kế toán quản trị chi phí và đề xuất giải 
pháp ứng dụng kế toán quản trị vào các ngành cụ thể theo nghiên cứu 
của đề tài. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ  

TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 
 
1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 

1.1.1 Khái niệm về kế toán quản trị 
Theo định nghĩa của Hiệp hội Kế toán Mỹ, kế toán quản trị là 

quá trình định dạng, đo lường, tổng hợp, phân tích, lập báo biểu, giải 
trình và thông đạt các số liệu tài chính và phân tích cho ban quản trị 
để lập kế hoạch, theo dõi việc thực hiện kế hoạch trong phạm vi nội 
bộ doanh nghiệp và để đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả các tài sản 
và quản lý chặt chẽ các tài sản này. 

1.1.2 Bản chất của kế toán quản trị chi phí 
Xã hội càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng trở nên đa 

dạng, cần thiết. Hiện nay thông tin được xem như là một yếu tố 
trực tiếp của quá trình sản xuất kinh doanh. Kế toán quản trị trong 
doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của hệ thống thông tin, 
được hình thành và thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị 
trường. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán 
góp phần quan trọng vào công tác quản lý các hoạt động kinh tế, 
tài chính. 

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán quản trị chi phí trong doanh 
nghiệp 

Nhiệm vụ cơ bản của kế toán là cung cấp thông tin kinh tế tài 
chính cho người ra quyết định ở cả bên trong và bên ngoài doanh 
nghiệp việc tổ chức hệ thống thông tin KTQT chi phí không bắt buộc 
phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc kế toán và có thể được thực hiện 
theo những quy định nội bộ của doanh nghiệp nhằm tạo lập hệ thống 
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thông tin quản lý thích hợp theo yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. 
1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 

1.2.1 Khái niệm 
Chi phí được định nghĩa là giá trị tiền tệ của các khoản hao phí 

bỏ ra nhằm tạo ra các loại tài sản, hàng hoá hoặc các dịch vụ 
Phân loại chi phí sản xuất là nội dung quan trọng đầu tiên cần 

phải thực hiện để phục vụ cho việc tổ chức, theo dõi, tập hợp chi 
phí sản xuất để tính được giá thành sản phẩm và kiểm soát chặt chẽ 
các loại chi phí sản xuất phát sinh. 

1.2.2. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế 
Cách phân loại này dựa vào chi phí có cùng tính chất kinh tế 

được xếp vào một yếu tố chi phí, theo cách phân loại này chi phí 
trong kỳ kế toán của doanh nghiệp gồm các yếu tố sau: 

- Chi phí nguyên vật liệu 
- Chi phí khấu hao TSCĐ 
- Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương 
- Chi phí dịch vụ mua ngoài 
- Chi phí khác bằng tiền 
1.2.2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 
Theo chức năng hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh trong 

doanh nghiệp bao gồm: chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất. 
* Chi phí sản xuất 
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 
- Chi phí nhân công trực tiếp 
- Chi phí SXC 
* Chi phí ngoài sản xuất 
Chi phí ngoài sản xuất: Chi phí ngoài sản xuất là chi phí 

liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm và quản lý doanh nghiệp 
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- Chi phí bán hàng 
- Chi phí quản lý doanh nghiệp  
1.2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 
Thay đổi chi phí theo mức độ hoạt động của doanh nghiệp gọi 

là ứng xử chi phí. Sự hiểu biết về cách ứng xử chi phí là chìa khóa để 
các nhà quản lý có thể dự toán chi phí trong trường hợp hoạt động 
khác nhau, trên cơ sở đó ra quyết định lựa chọn phương án tối ưu. 
Theo cách ứng xử chi phí, chia thành ba loại biến phí, định phí và chi 
phí hỗn hợp. 

Định phí; Định phí bắt buộc; Định phí tùy ý; Biến phí; Biến 
phí tỷ lệ; Biến phí cấp bậc; Chi phí hỗn hợp 

Cách phân loại này là tiền đề cho công tác xác định mức chi 
phí và dự toán chi phí cho từng đơn vị sản lượng, từng mặt hàng  
kinh doanh và từng bộ phận trong đơn vị. 

Cách phân loại này thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa chi phí sản 
lượng và kết quả kinh doanh của từng mặt hàng, thông qua đó nhà 
quản trị đưa ra được nhiều quyết định hợp lý thuộc chức năng hoạch 
định như: Điểu chỉnh cơ cấu mặt hàng kinh doanh, định giá bán… 

1.2.4. Phân loại chi phí nhằm ra quyết định 
+ Chi phí trực tiếp – chi phí gián tiếp 
Chi phí trực tiếp là các khoản chi phí phát sinh có liên quan trực 

tiếp đến quá trình sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện các đơn đặt hàng, 
do vậy có thể tính trực tiếp cho từng sản phẩm hay đơn đặt hàng. 

Chi phí gián tiếp là những khoản chi phí phát sinh do mục đích 
phục vụ và quản lý chung, liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ nhiều 
loại sản phẩm, nhiều đơn đặt hàng cần được tiến hành phân bổ cho các 
đối tượng sử dụng chi phí theo các tiêu thức phân bổ phù hợp. 

+ Chi phí kiểm soát được – chi phí không kiểm soát được 
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Chi phí kiểm soát được: là những chi phí mà ở cấp quản lý nào 
đó nhà quản trị xác định được chính xác sự phát sinh của nó đồng thời 
nhà quản trị cũng có thẩm quyền quyết định về sự phát sinh của nó. 

Chi phí không kiểm soát được: là những chi phí mà nhà quản 
trị không thể dự đoán chính xác sự phát sinh của nó hoặc không có 
thẩm quyền ra quyết định về loại chi phí đó. 

+ Chi phí cơ hội 
Chi phí cơ hội là những thu nhập tiềm tàng bị mất đi khi lựa 

chọn phương án này thay cho phương án khác.  
+ Chi phí lặn 
Khoản chi phí này nảy sinh khi ta xem xét các chi phí gắn liền 

với phương án hành động liên quan đến tình huống cần ra quyết định 
lựa chọn.  
1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC 
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 

1.3.1. Dự toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất 
Việc lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh là việc lập dự 

kiến chi tiết những chỉ tiêu trong hệ thống quá trình sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp trong từng kỳ. 

Dự toán chi phí kinh doanh chiếm một phần quan trọng KTQT 
chi phí. Để sử dụng chi phí trong quá trình sản xuất đạt hiệu quả, đơn 
vị cần phải lập dự toán chi phí kinh doanh. Trên cơ sở các dự toán 
chi phí, đơn vị có kế hoạch cụ thể trong quá trình sử dụng các nguồn 
lực có hạn của mình sao cho phù hợp và là cơ sở để đánh giá hiệu 
quả sử dụng chi phí của đơn vị.  

Dự toán là trên cơ sở để nhà quản lý tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ của doanh nghiệp, là phương tiện phối hợp với các bộ phận trong 
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doanh nghiệp và giúp các nhà quản lý biết rõ cách thức các hoạt 
động trong doanh nghiệp đan kết với nhau. 

Dự toán là phương thức truyền thống để các nhà quản lý trao 
đổi các vấn đề liên quan mục tiêu, quan điểm và kết quả đạt được. 
Lập dự toán cho phép các nhà quản lý xây dựng và phát triển nhận 
thức về sự đóng góp của mỗi hoạt động đến hoạt động chung của 
doanh nghiệp. 

Trong dự toán tổng quát của một bộ phận không thể thiếu là 
dự toán chi phí kinh doanh, 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 chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Các 
dự toán này được lập trên cơ sở đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và sản xuất 
trong kỳ. 

Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
Chi phí 

NVLTT dự 
toán 

= 
Số lượng 
SPSX kế 

hoạch 
x 

Định mức 
lượng 

NVL/SP 
x 

Đơn 
giá 

NVL 
Dự toán chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí 
NCTT 
dự toán 

= 
Số lượng 
SPSX kế 

hoạch 
x 

Định mức 
thời gian 

lao động/1SP 
x 

Đơn giá 
thời gian 
lao động 

Dự toán chi phí sản xuất chung 
Dự toán 

chi phí SXC 
= 

Dự toán 
biến phí SXC 

+ 
Dự toán 

định phí SXC 
Dự toán chi phí bán hàng: 

Dự toán chi phí 
bán hàng 

= 
Dự toán biến phí 

bán hàng 
+ 

Dự toán định phí 
bán hàng 
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Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
Dự toán chi phí 

quản lý DN 
= 

Dự toán biến phí 
quản lý DN 

+ 
Dự toán định phí 

quản lý DN 
1.3.2. Tính giá thành sản phẩm 
a. Tính giá thành theo phương pháp toàn bộ 
Tính giá thành theo phương pháp toàn bộ là phương pháp tính 

mà giá thành thành phẩm sẽ bao gồm chi phí NVLTT, chi phí NCTT 
và chi phí SXC. 

 
Sơ đồ 1.1. Giá thành sản xuất toàn bộ 

b. Tính giá theo phương pháp chi phí trực tiếp 
Để tính được giá thành theo phương pháp này thì chi phí sản 

xuất phải phân loại theo cách ứng xử của chi phí là phân thành biến 
phí và định phí. Chi phí được tập hợp theo cách ứng xử của chi phí. 
Đối tượng tính giá thành là các công việc, đơn đặt hàng hay các bán 
thành phẩm, các thành phẩm tại thời điểm mà nhà quản trị yêu cầu 
tính giá vì phương pháp này được tiến hành theo yêu cầu của nhà 
quản lý doanh nghiệp. 

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp trực tiếp được thể 
hiện qua: 
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Sơ đồ 1.2. Sơ đồ tính giá thành sản xuất theo phương pháp trực 

tiếp 
1.3.3 Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp sản xuất 
a. Nguyên tắc chung 
Kế toán quản trị chi phí không chỉ là lập ngân sách, tính giá phí 

thực tế mà còn kiểm soát chi phí có theo những mục tiêu đặt ra hay 
không? Chính vì vậy, một trong những ứng dụng của kế toán quản trị 
chi phí là giúp kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn thông qua việc phân 
tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí sản xuất.  

b. Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp 
* Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
*Biến động về lượng 
* Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp 
c. Kiểm soát chi phí sản xuất chung 
Đặc điểm chi phí sản xuất chung bao gồm biến phí và định 

phí. Để kiểm soát chi phí sản xuất chung cần phân tích biến động 
biến phí sản xuất chung và định phí sản xuất chung. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Chương 1 của luận văn đã nghiên cứu cơ sở lý luận của KTQT 

chi phí tại của các doanh nghiệp sản xuất. Cụ thể đã nghiên cứu bản 
chất của KTQT chi phí, nhiệm vụ, vai trò KTQT chi phí trong doanh 
nghiệp, nhận diện và phân loại chi phí, nội dung của KTQT chi phí 
sản xuất: Công tác lập dự toán, kế hoạch chi phí sản xuất, tính giá 
thành sản phẩm, kiểm soát chi phí sản xuất, phân tích chi phí phục vụ 
cho việc ra quyết định. Đây là những cơ sở lý luận để làm tiền đề cho 
công tác thực trạng KTQT chi phí tại Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật 
– Bình Định, từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện chi phí tại 
Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật – Bình Định. 

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  DẦU THỰC VẬT BÌNH ĐỊNH 

 
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT 
BÌNH ĐỊNH 

2.1.1  Quá trình hình thành và phát triển của công ty 
Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Bình Định là một doanh 

nghiệp hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 
60/2005/QH11 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

v Ngành, nghề kinh doanh: Kinh doanh chế biến các sản 
phẩm từ cây có dầu, cây điều. Chế biến hàng nông sản thực phẩm. 
Sản xuất và kinh doanh cơm dừa nạo sấy và các sản phẩm chế biến 
từ dừa. Cho thuê kho bãi, văn phòng làm việc và phương tiện vận tải. 

v Vốn điều lệ: 5.333.330.000 đồng 
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v Quá trình phát triển của Công ty chia ra các giai đoạn như sau: 
• Giai đoạn 1: Từ năm 1979 đến năm 1984. 
• Giai đoạn 2: Từ năm 1989 đến năm 2001: 
• Giai đoạn 3: Từ năm 2001 đến tháng 01 năm 2012 
• Giai đoạn 4: Từ tháng 01 năm 2012 đến nay. 
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 
a. Chức năng 
v Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chế biến từ dừa; nhân hạt 

điều xuất khẩu; kinh doanh cho thuê kho bãi, văn phòng làm việc, phương 
tiện vận tải và các ngành nghề khác theo quy định của Pháp luật. 

b. Nhiệm vụ 
v Tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật 

và điều lệ công ty. 
v Huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả trong sản xuất, 

kinh doanh 
v Tạo công việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần cho người lao động. 
v Gia tăng cổ tức cho cổ đông và phát triển công ty ngày 

càng vững mạnh. 
v Thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước về kinh tế, chính 

trị, xã hội. 
v Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ 

thương hiệu sản phẩm của công ty nói riêng và ngành điều Việt Nam 
nói chung. 

2.1.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại 
công ty 

Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty được chia 
thành các công đoạn như sau: 
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- Công đoạn phơi nguyên liệu 
- Công đoạn Sàng phân loại hạt điều khô 
- Công đoạn hấp hạt điều: 
- Công đoạn Cắt tách vỏ điều 
- Công đoạn sấy nhân điều 
- Công đoạn bóc vỏ lụa 
- Công đoạn phân loại, đóng thùng: 

Quy trình sản xuất sản phẩm nhân hạt điều 
 tại Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Bình Định 

 
2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 
a. Cơ cấu bộ máy quản lý 

 
 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 
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b. Chức năng của các phòng ban 
- Phòng Tài chính - Kế toán 
- Phòng nghiệp vụ tổng hợp 
- Phân xưởng sản xuất 
2.1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 
a. Tổ chức bộ máy kế toán 

 
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 

-  Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán 
v Kế toán trưởng 
v Kế toán tổng hợp 
v Kế toán thanh toán 
v Kế toán TSCĐ, vật tư, Công cụ dụng cụ:  
v Thống kê phân xưởng 

b. Hình thức sổ kế toán 
Tại Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Bình Định kế toán áp dụng 

hình thức Kế toán trên máy vi tính với 3 máy tính nối mạng nội bộ 
(LAN), sử dụng phần mềm kế toán KTVN909 phiên bản nâng cấp 
tháng 4 năm 2012 
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QTCP TẠI CÔNG TY 

2.2.1 Công tác xây dựng định mức và dự toán chi phí tại 
Công ty 

a. Lập định mức chi phí tại công ty 
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Bảng 2.1: Định mức tiêu hao nguyên liệu điều  
cho 1 tấn thành phẩm năm 2012 

Chênh lệch 
STT Sản phẩm 

Định mức 
KH 

Định mức 
TH +/- % 

1 Nhân hạt điều 4,30 4,45 0,15 3,49 
2 Dầu vỏ điều 8,83 7,67 - 1,16 - 13,14 
3 Vỏ hạt điều 2,08 2,42 0,34 16,35 

(Nguồn: Phòng Sản xuất kinh doanh) 
b. Lập dự toán chi phí sản xuất 
Việc lập dự toán SXKD có ý nghĩa rất quan trọng trong hệ thống 

kế toán quản trị doanh nghiệp, nó là một khâu trong chu kỳ hoạch định, 
kiểm soát và ra quyết định của các nhà quản trị doanh nghiệp.  

+ Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất 
+ Dự toán chi phí nhận công trực tiếp 
+ Dự toán chi phí sản xuất chung 
2.2.2 Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 
a. Đối tượng tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 
Về đối tượng hạch toán chi phí: hiện nay công ty sản xuất 

nhiều loại hạt điều khác nhau. Tuy nhiên, công ty không theo dõi cho 
từng loại hạt điều mà chi phí sản xuất được theo dõi chung cho tất cả 
sản phẩm. 

Đối tượng tính giá thành sản phẩm: là từng loại hạt điều thành 
phẩm ở công ty. 

b. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 
+ Kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 
+ Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 
+ Kế toán chi phí sản xuất chung 
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c. Tính giá thành tại công ty 
v Phương pháp tính giá thành 
v Các bước thực hiện 
2.2.3 Kiếm soát chi phí tại công ty 
Kiểm soát chi phí trong công tác kế toán quản trị thường thể 

hiện qua việc phân tích chi phí thực tế so với dự toán đã lập. Tại 
công ty, tuy dự toán và định mức đã lập cho các loại hàng điều, 
nhưng trên thực tế, số liệu định mức chỉ phục vụ cho bộ phận kĩ 
thuật. Bộ phận kế toán chưa tiến hành phân tích, đánh giá các biến 
động chi phí thực tế so với dự toán. Đây là một trong những vấn đề 
làm con số dự toán mất đi ý nghĩa trong kiểm soát hoạt động tại đơn 
vị 
2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KTQT TẠI CÔNG TY 

2.3.1 Những ưu điểm 
Tổ chức bộ máy kế toán:Bộ máy kế toán được tổ chức phù 

hợp với yêu cầu quản lí và đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị. 
Phần mềm kế toán:Chương trình phần mềm kế toán KTVN909 

công ty đang sử dụng cho phép việc kết chuyển tự động số liệu từ 
phần kế toán tài chính sang các mẫu báo cáo kế toán quản trị nên 
việc lập các báo cáo được nhanh chóng. 

2.3.2 Nhược điểm 
Liên quan đến kế toán quản trị chi phí còn nổi lên một số vấn 

đề sau: 
- Về công tác lập dự toán: 
- Về công tác kiểm soát chi phí: 
- Về công tác tính giá thành 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Chương này đã phản ánh khái quát đặc điểm, mô hình tổ chức 

sản xuất, quản lý của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Bình Định và tập 
trung phản ánh thực trạng KTQT chi phí của Công ty trên khía cạnh: 
nhận diện và phân loại chi phí; công tác lập kế hoạch, dự toán chi phí 
và tính giá thành; kiểm soát chi phí. Thông qua đó luận văn đã phân 
tích những tồn tại trong công tác KTQT nói chung và KTQT chi phí 
nói riêng của Công ty và các nguyên nhân khác của nó, điều này làm cơ 
sở để đưa ra giải pháp để hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty. 

 
CHƯƠNG 3 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT BÌNH ĐỊNH 

 
3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI 
PHÍ TẠI CÔNG TY 

3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại 
Công ty 

Thông tin có vai trò vô cùng quan trọng giúp cho các nhà quản 
lý lựa chọn được một giải pháp tối ưu trong hang loạt các phương án. 
Cơ sở đó giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn thì các 
thông tin cung cấp phải mang tính chất phù hợp, tin cậy và kịp thời. 
Đây là điều kiện tiên quyết giúp cho nhà quản lý đứng vững và chiến 
thắng trong điều kiện kinh doanh hiện nay. Trong tất cả các thông tin 
phải kể đến vai trò quan trọng của thông tin kế toán cung cấp và đặc 
biệt là thông tin do KTQT chi phí cung cấp. 

Một số thực tế hiện nay là hệ thống kế toán quản trị chi phí chi 
cung cấp thông tin về chi phí mang tính chất sơ khai, các quyết định 
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kinh doanh của các nhà quản trị chưa thực sự dựa vào thông tin do hệ 
thống kế toán cung cấp, từ đó dẫn đến hiệu quả của các quyết định 
kinh doanh còn hạn chế. Do vậy đó là những nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng yếu kém cúa Công ty. 

3.1.2  Định hướng của việc hoàn thiện KTQT chi phí 
Để thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác, đa 

dạng đáp ứng yêu quản trị của Công  ty, việc tổ chức công tác kế 
toán quản trị chi phí ở Công ty phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Phù hợp với các nội dung quy định trong luật kế toán và các 
văn bản pháp quy khác về quản lý kinh tế 

- Phù hợp với quy mô,đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, 
quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 

- Đáp ứng mục tiêu hiệu quả và tiết kiệm 
- Đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của các nhà quản trị và 

mục tiêu kiểm soát chi phí của Công ty 
-  Phù hợp với yêu cầu, trình độ quản lý của Công ty 

3.2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 
Để phục vụ tốt cho việc hoàn thiện công tác kế toán quản trị 

chi phí của Công ty ta tiến hành các bước như sau: 
Lựa chọn cách phân loại chi phí phù hợp để phù hợp nhu cầu 

thông tin của ban quản lý. 
Hoàn thiện việc xác định giá thành sản xuất theo phương pháp 

tính giá trực tiếp giúp Công ty thuận lợi trong việc lập dự toán chi 
phí linh hoạt để nhà quản trị của Công ty đưa ra quyết định kinh 
doanh ngắn hạn, với những điều kiện khác nhau của đơn đặt hàng 
sản xuất sản phẩm. 

Lập dự toán chi phí linh hoạt giúp nhà quản trị có thể so sánh 
được chi phí thực tế ở các mức độ hoạt động khác nhau khi có sự 
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thay đổi về quy mô sản xuất, khả năng gia tăng đơn đặt hàng nếu có 
sự thay đổi về giá bán…Từ đó quyết định về giá bán sản phẩm để ra 
quyết định kịp thời trong các tình huống cạnh tranh. 

3.2.1 Hoàn thiện công tác tính giá thành tại công ty 
a. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 
Việc phân loại chi phí sản xuất trong Công ty có thể thực hiện 

theo nhiều tiêu thức khác nhau. Mỗi phương pháp phân loại chi phí 
đều có ý nghĩa và tác dụng đến hoạt động quản trị. Trên mỗi góc độ 
khác nhau, nhà quản trị cần những thông tin khác nhau về chi phí 
SXKD. Vì vậy để phục vụ tốt yêu cầu của hoạt động quản trị cần 
phải đa dạng hóa việc phân loại chi phí SXKD. 

b. Tính giá theo phương pháp trực tiếp 
Hiện nay Công ty đang tính giá thành theo phương pháp hệ số 

nên chưa cung cấp thông tin nhanh để phục vụ các yêu cầu khác của 
quản lí. Phương pháp tính giá trực tiếp là phương pháp bổ trợ trong 
kế toán quản trị để có thể giúp định giá bán, kiểm soát chi phí và lập 
dự toán phù hợp hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với ngành sản 
xuất hạt điều. 

3.2.2 Hoàn thiện công tác lập dự toán 
Trong quá trình khảo sát về vấn đề lập dự toán chi phí, đa số 

Công ty chỉ dừng lại ở việc xây dựng định mức chi phí nguyên vật 
liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, công việc lập dự tóan chi phí còn 
đang lúng túng mặc dù đơn vị khi lập dự toán chi phí SXC có dựa 
trên doanh thu. Tuy nhiên việc lập dự toán như vậy chưa có cơ sở 
khoa học, vì các khoản chi phí sản xuất chung không liên quan đến 
hoạt động tiêu thụ. Đây là điểm cần hoàn thiện trong luận văn. 

Để hoàn thiện nội dung lập dự toán chi phí sản xuất chung cho 
công ty thì ta dựa vào số liệu chi phí thực tế phát sinh năm trước. 
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Ngoài ra, nhờ cách phân chi chi phí theo cách ứng xử, nên biến phí 
SXC đơn vị tương đối ổn định. Tổng biến phí SXC dự toán sẽ phụ 
thuộc vào sản lượng điều chế biến. Phần định phí sản xuất chung sẽ 
dựa trên số liệu năm trước và những biến động dự kiến khi có biến 
động qui mô chế biến điều. 

- Lập dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 
theo cách sắp xếp chi phí thành biến phí và định phí 

- Lập dự toán linh hoạt doanh nghiệp để xem xét các kịch bản 
có thể xảy ra đối với chi phí hoạt động của doanh nghiệp 

a. Mục tiêu 
Để hoạt động SXKD của Công ty có thể tiến hành một cách 

thường xuyên và liên tục, Công ty cần thiết lập các kế hoạch. Trong 
việc lập dự toán chi phí giữ vai trò hết sức quan trọng vì dự toán là 
cơ sở định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh cũng như 
phối hợp các chương trình hành động ở các bộ phận. 

Dự toán linh hoạt sẽ giúp nhà quản trị ra các quyết định kịp 
thời trong tình huống có sự biến động của nhu cầu thị trường, như 
quyết định giá bán sản phẩm ở các mức độ khác nhau. 

b. Nội dung và phương pháp thực hiện 
Các bước tiến hành khi lập dự toán chi phí linh hoạt tại Công ty 

như sau: 
- Xác định phạm vi hoạt động trong kỳ kế hoạch: Tại Công ty, 

hoạt động căn cứ ở đây chính là sản lượng các mặt hàng. 
- Phân tích các chi phí có thể phát sinh trong phạm vi hoạt 

động (Sản lượng sản phẩm) phù hợp theo cách ứng xử chi phí 
- Tính biến phí đơn vị theo mức độ hoạt động kế hoạch 

Tổng biến phí kế hoạch Biến phí đơn vị kế 
hoạch 

= 
Tổng sản lượng kế hoạch 
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- Lập kế hoạch linh hoạt điều chỉnh theo mức độ hoạt động thự tế 
Tổng biến phí 
đã điều chỉnh 

= 
Tổng sản lượng 

thực tế 
x 

Biến phí đơn vị 
kế hoạch 

3.2.3 Hoàn thiện việc kiểm soát biến động chi phí 
Hiện tại, công ty đã lập có định mức cho hoạt động sản xuất, 

nhưng việc phân tích biến động chi phí so với định mức và dự toán 
chưa được triển khai. Do vậy, để tăng cường kiểm soát biến động chi 
phí thì công tác phân tích biến động chi phí sẽ phục vụ đáng kể cho 
nhu cầu kiểm soát chi phí tại đơn vị. Phân tích biến động chi phí đối 
với biến phí về nguyên tắc phải tách bóc được nhân tố lượng và nhân 
tố giá. 

a. Hoàn thiện phân tích biến động chi phí nguyên vật  
liệu trực tiếp 

Chi phí NVL trực tiếp là một biến phí, biến động của chi phí 
này do các nhân tố giá và lượng gây nên. 

- Nhân tố giá 
- Nhân tố về lượng 
b. Hoàn thiện phân tích biến động chi phí nhân công 

trực tiếp 
Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp cũng gắn liền 

các nhân tố giá và nhân tố lượng. Trong phần hoàn thiện này luận 
văn đề xuất như sau: 

Phân tích biến động tổng quỹ lương của công nhân sản xuất 
nhằm làm rõ chi phí tiền lương thay đổi do nhân tố nào theo công 
thức như sau: 

Tổng quỹ 
lương 

= 
Số lượng 
CNSX bq 

x 
Tổng lương 

bq tháng 
x 

12 
tháng 
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Để xem xét các nhân tố ảnh hưởng, ta phân tích đánh giá chung 
tình hình thực hiện tổng quỹ lương của CNSX nhân điều năm 2012 

Đối tượng phân tích: 
∆QL = QLTH – QLKH = 3.987.960.000 - 4.723.200.000 = -

735.240.000 đồng 
Trong đó số lượng lao động giảm 161 người so với kế hoạch 

làm cho tổng quỹ lương giảm 2.318.400.000đồng. 
c. Hoàn thiện phân tích biến động chi phí SXC 
Chi phí SXC gồm nhiều loại chi phí phức tạp, gồm các khoản 

chi phí gián tiếp và để tính cho từng loại chi phí, thông qua phương 
pháp phân bổ, vì vậy không có mô hình duy nhất để phân tích chung 
cho Công ty 

Bảng 3.10: Phân tích biến động chi phí SXC năm 2012 
Chênh lệch 

TT Khoản mục Dự toán Thực tế 
Mức 

Tỷ lệ 

(%) 

I Biến phí SXC 869.025.006 168.375.418 -700.649.588 -80,62 

1 Biến phí vật liệu 29.324.640 23.459.712 -5.864.928 -20 

2 Biến phí điện 822.646.305 132.293.680 -690.352.625 -83,92 

3 Biến phí nước 17.054.061 12.622.026 -4.432.035 -25,99 

II Định phí SXC 395.806.162 332.071.376 -63.734.786 -16,10 

1 Lương nhân viên 261.119.959 281.647.230 20.527.271 8 

2 Công cụ dụng cụ 91.672.329 11.857.686 -79.814.643 -87 

4 Dịch vụ mua ngoài 17.159.474 13.997.728 -3.161.746 -18,43 

5 Chi phí khác bằng tiền 25.854.400 24.568.732 -1.285.668 -5 

 Tổng cộng 1.264.831.168 500.446.794 -764.384.374 -60,43 

(Nguồn Phòng Kế Toán) 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Trên cơ sở phân tích thực trạng về KTQT chi phí tại Công ty 

Cổ phần Dầu thực vật - Bình Định kết hợp với cơ sở lý luận về 
KTQT luận văn đã làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí. 
Đồng thời tập trung hoàn thiện các nội dung KTQT chi phí tại Công 
ty: Phân loại chi phí phục vụ yêu cầu của KTQT; thu thập thông tin 
phục vụ cho yêu cầu quản trị; dự toán chi phí linh hoạt nhằm mục 
đích tăng cường kiểm soát chi phí nội bộ; phân tích chi phí - sản 
lượng - lợi nhuận để ra quyết định kinh doanh; kiểm soát chi phí 
thông qua phân tích các nhân tố lượng và giá để chỉ ra các nhân tố 
ảnh hưởng, nâng cao tính hữu ích của thông tin kế toán phục vụ hoạt 
động quản trị và lập các báo cáo quản trị. 

 
KẾT LUẬN 

Kế toán quản trị được coi là một trong những công cụ quản lý 
hữu hiệu trong điều kiện nền kinh tế thị trường có cạnh tranh, bởi tính 
linh hoạt, hữu ích và kịp thời của thông tin kế toán phục vụ yêu cầu 
quản trị nội bộ của các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần 
Dầu thực vật Bình Định nói riêng. Chính yêu cầu của nền kinh tế thị 
trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề tổ chức 
KTQT chi phí sao cho có thể cung cấp được thông tin về chi phí một 
cách hữu ích nhất phục vụ cho các chức năng quản lý. 

Sớm nhận thấy vai trò quan trọng của kế toán quản trị chi phí 
trong công tác kế toán, Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Bình Định 
cũng đã vận dụng một số nội dung của KTQTCP vào trong công tác 
điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh của mình như: xây dựng định 
mức, lập dự toán; lập báo cáo để kiểm soát chi phí,... Tuy nhiên công 
tác KTQTCP còn là vấn đề mới, chưa được triển khai một cách đồng 
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bộ và khoa học, vì vậy Công ty chưa khai thác và phát huy hết ưu thế 
của loại công cụ quản lý khoa học này. 

Với đề tài “Hoàn thiện kế toán Quản trị chi phí tại Công ty Cổ 
phần Dầu Thực vật Bình Định” Luận văn đã tập trung giải quyết được 
các vấn đề sau: 

1. Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về KTQT chi phí 
trong các doanh nghiệp, cụ thể: bản chất, nhiệm vụ, vai trò của kế 
toán quản trị chi phí… đặt tiền đề lý luận để đánh giá thực trạng 
công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty và đề xuất giải pháp 
nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí tại Công ty. 

2. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, luận văn đã phân tích và 
đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ 
phần Dầu Thực vật Bình Định về những mặt đã làm được cũng như 
những vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán quản trị chi phí. 

3. Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác KTQT chi phí tại 
Công ty, kết hợp với lý luận cơ bản về KTQTCP, Luận văn đã đề 
xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chi phí tại 
Công ty. 

Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện 
luận văn, song luận văn vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 
và hoàn thiện, vì vậy tác giả rất mong sự đóng góp ý kiến của các 
nhà khoa học,các thầy cô, cùng các bạn đọc để luận văn được hoàn 
thiện hơn. 
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