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LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay vấn đề mà các doanh nghiệp luôn lo
lắng và băn khoăn là: “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Doanh
nghiệp có trang trải đƣợc toàn bộ chi phí bỏ ra hay không? Làm thế nào để tối đa
hóa lợi nhuận?” Thật vậy xét về mặt tổng thể các doanh nghiệp không những
chịu tác động của quy luật giá trị mà còn chịu tác động của quy luật cung cầu và
quy luật cạnh tranh. Mục đích của phần lớn các doanh nghiệp hiện nay là tối đa
hóa lợi nhuận. Nếu doanh thu đạt đƣợc có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và
khả biến bỏ ra thì phần còn lại sau khi bù đắp chi phí đó đƣợc gọi là lợi nhuận,
bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt đƣợc là
tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lý, phần lớn
trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc các doanh nghiệp thƣơng mại
thì doanh thu đạt đƣợc chủ yếu do quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Do đó
việc thực hiện hệ thống kế toán về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp. Đó chính là lí do mà các nhà quản lý doanh nghiệp phải luôn
nghiên cứu hoàn thiện các phƣơng pháp quản lý nhằm thúc đẩy quá trình tiêu
thụ hàng hoá. Trong đó, kế toán là một công cụ sắc bén và quan trọng không thể
thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý
tài sản, hàng hoá nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản
xuất kinh doanh. Do đó, tổ chức hợp lý quá trình hạch toán kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh là yêu cầu hết sức cần thiết không riêng
với các doanh nghiệp thƣơng mại mà còn đối với tất cả các doanh nghiệp tham
gia vào thị trƣờng.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề đó, cùng với những kiến thức
đã học ở trƣờng, qua thời gian tìm hiểu thực tế hoạt động kinh doanh cũng nhƣ
bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần may Trƣờng Sơn, với sự hƣớng dẫn của cô
giáo – Th.S Nguyễn Thị Thúy Hồng em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán của
công ty với đề tài:
“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may Trường Sơn
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2. Mục đích và ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài.
- Nghiên cứu khảo sát thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp.
- Vận dụng lý luận về nghiệp vụ doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh vào nghiên cứu thực tiễn ở Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn.
- Từ đó phân tích những vấn đề còn tồn tại, đề xuất các ý kiến và những
giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện, cải tiến công tác kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
3.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
- Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài này là tổ chức kế
toán chi phí,doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may
Trƣờng Sơn. Các báo cáo liên quan đến doanh thu,chi phí và xác định kết quả
kinh doanh năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 và các thông tin khác có liên
quan.
- Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi của bài khóa luận là những kiến thức về lý
luận kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh nói riêng, … Từ đó, em nghiên cứu quá trình hạch toán tại Công ty cổ
phần may Trƣờng sơn, số liệu minh họa đƣợc lấy ở tháng 5 năm 2013.
4.Phƣơng pháp nghiên cứu.
Bao gồm các phƣơng pháp hạch toán kế toán, phƣơng pháp tài khoản,
phƣơng pháp tính giá, phƣơng pháp tổng hợp cân đối, phƣơng pháp phân tích
kinh doanh( phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp chi tiết liên hệ) các phƣơng
pháp thống kê trong nghiên cứu để tìm ra tính chất và quy luật của chúng.
5.Kết cấu của khóa luận
Khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chƣơng:
Chƣơng 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại công ty cổ phần may Trƣờng Sơn.
Chƣơng 3: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Em xin chân thành cảm ơn!
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CHƢƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,
CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh.
1.1.1.1
Khái niệm về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu.
Khái niệm:
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : Là tổng giá trị các lợi ích kinh
tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất,
kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
+ Nếu doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp
khấu trừ thì doanh thu bán hàng là doanh thu chƣa tính thuế GTGT và doanh
nghiệp sử dụng “ hóa đơn GTGT”.
+ Nếu doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp
thì doanh thu bán hàng là doanh thu có tính thuế GTGT và doanh nghiệp sử
dụng hóa đơn bán hàng thông thƣờng.
Các khoản giảm trừ doanh thu: Phản ánh toán bộ số tiền giảm trừ cho ngƣời
mua hàng đƣợc tính vào doanh thu hoạt động kinh doanh. Các khoản giảm trừ
doanh thu bao gồm:
+ Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho
khách hàng mua hàng với khối lƣợng lớn.
+ Giá trị hàng hóa bị trả lại: Là số sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp đã xác
định tiêu thụ, nhƣng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều khoản đã cam kết
trong hợp đồng kinh tế. Nhƣ hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại.
Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của ngƣời mua ghi rõ lý do trả lại
hàng, số lƣợng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hoá đơn( nếu trả
lại toàn bộ) hoặc bản sao hoá đơn(nếu trả lại một phần
+ Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do hàng bán kém
phẩm chất, sai quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế hoặc lạc hậu thị
hiếu.
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+ Thuế tiêu thụ đặc biệt: Là loại thuế đánh trên hàng hóa, dịch vụ thuộc đối
tƣợng chịu thuế TTĐB tại một khâu duy nhất là khâu sản xuất hoặc nhập khẩu,
đây là thuế gián thu đƣợc cấu thành trong giá bán sản phẩm.
+ Thuế xuất khẩu: Là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp khi xuất khẩu loại
hàng hóa phải chịu thuế xuất khẩu.
+ Thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp trực tiếp: Là số thuế tính trên
phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lƣu
thông đến tiêu dùng.
Điều kiện ghi nhận doanh thu:
Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng:
Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện sau:
- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với
quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua.
- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở
hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn.
- Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch
bán hàng.
- Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ.
Doanh thu cung cấp dịch vụ đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 4 điều kiện
sau:
- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn;
- Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định đƣợc phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế
toán;
- Xác định đƣợc chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao
dịch cung cấp dịch vụ đó.
Điều kiện ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền,cổ tức, lợi nhuận
được chia.
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc
chia của doanh nghiệp đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện trên.
- Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
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- Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn.
1.1.1.2.Khái niệm về chi phí:
Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao
động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt
động sản xuất kinh doanh hoặc một chu kỳ nhất định( tháng,quý,năm) thực chất
chi phí bằng sự chuyển dịch vốn,giá trị của các yếu tố sản xuất vào các đối
tƣợng tính giá nhƣ (sản phẩm,lao vụ,dịch vụ).
Chi phí của doanh nghiệp bao gồm:
Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán phản ánh giá trị gốc của hàng hoá, thành
phẩm, dịch vụ, lao vụ đã thực sự tiêu thụ trong kỳ, ý nghĩa của giá vốn hàng bán
chỉ đƣợc sử dụng khi xuất kho hàng bán và tiêu thụ. Khi hàng hoá đã tiêu thụ và
đƣợc phép xác định doanh thu thì đồng thời giá trị hàng xuất kho cũng đƣợc
phản ánh theo giá vốn hàng bán để xác định kết quả. Do vậy xác định đúng giá
vốn hàng bán có ý nghĩa quan trọng vì từ đó doanh nghiệp xác định đúng kết
quả kinh doanh.
Phƣơng pháp tính giá vốn hàng bán
Phương pháp bình quân gia quyền
Đơn giá
=
xuất kho

Trị giá SP,HH tồn đầu kỳ + Trị giá SP, HH nhập trong kỳ

Số lƣợng SP, HH tồn đầu kỳ + Số lƣợng SP, HH nhập trong kỳ
Phƣơng pháp này có ƣu điểm là khá đơn giản, dễ thực hiện, nhƣng có nhƣợc
điểm là công việc sẽ dồn vào cuối kỳ, ảnh hƣởng tới tiến độ của các phần hành
khác và không phản ánh kịp thời tình hình biến động của hàng hóa.
Trị giá thực tế SP,HH tồn kho sau mỗi lần nhập
Đơn giá
=
xuất kho
Số lƣợng SP, HH thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập
Phƣơng pháp này có ƣu điểm là khắc phục đƣợc những hạn chế của
phƣơng pháp trên nhƣng việc tính toán phức tạp, nhiều lần, tốn nhiều công sức.
Do đặc điểm trên mà phƣơng pháp này đƣợc áp dụng ở các doanh nghiệp có ít
chủng loại hàng tồn kho, có lƣu lƣợng nhập xuất ít.
Phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước)
Phƣơng pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng đƣợc mua trƣớc hoặc
sản xuất trƣớc thì đƣợc xuất trƣớc và giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo giá
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của lô hàng nhập trƣớc hoặc sản xuất trƣớc và thực hiện tuần tự cho đến khi
chúng đƣợc xuất ra hết.
Tuy nhiên, phƣơng pháp này có nhƣợc điểm là làm cho doanh thu hiện tại
không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại. Theo phƣơng pháp này, doanh
thu hiện tại đƣợc tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tƣ, hàng hoá đã có đƣợc từ cách
đó rất lâu. Đồng thời nếu số lƣợng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập
xuất liên tục dẫn đến những chi phí cho việc hạch toán cũng nhƣ khối lƣợng
công việc sẽ tăng lên rất nhiều.
Phương pháp LIFO (nhập sau xuất trước)
Theo phƣơng pháp này giả định là hàng đƣợc mua sau hoặc đƣợc sản xuất
sau thì đƣợc xuất trƣớc, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là những hàng đƣợc
mua hoặc sản xuất trƣớc đó. Theo phƣơng pháp này thì giá trị hàng xuất kho
đƣợc tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn
kho đƣợc tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ
Phương pháp giá thực tế đích danh
Theo phƣơng pháp này sản phẩm, vật tƣ, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng
nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phƣơng án tốt
nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với
doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà
nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho đƣợc phản ánh đúng theo giá trị thực tế
của nó.
Tuy nhiên, việc áp dụng phƣơng pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt
khe, chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có
giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện đƣợc thì mới có thể
áp dụng đƣợc phƣơng pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại
hàng thì không thể áp dụng đƣợc phƣơng pháp này.
Chi phí bán hàng: là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán
sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ, bao gồm:
Chi phí nhân viên bán hàng: Là toàn bộ các khoản tiền lƣơng phải trả cho
nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm, hàng hóa, vận
chuyển đi tiêu thụ và các khoản trích theo lƣơng ( Khoản trích BHXH, BHYT,
KPCĐ, BHTN)
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Chi phí vật liệu, bao bì: Là các khoản chi phí về vật liệu, bao bì để đóng gói,
bảo quản sản phẩm, hàng hóa, vật liệu dùng để sửa chữa TSCĐ trong quá trình
bán hàng, nhiên liệu cho vận chuyển sản phẩm hàng hóa
Chi phí dụng cụ đồ dùng: Là chi phí về công cụ, dụng cụ, đồ dùng đo lƣờng
tính toán, làm việc ở khâu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Chi phí khấu hao tài sản cố định: Để phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản
phẩm hàng hóa và cung cấp dịch vụ nhƣ nhà kho, cửa hàng, phƣơng tiện vận
chuyển, bốc dỡ.
Chi phí bảo hành sản phẩm: Là các khoản chi phí bỏ ra để sửa chữa, bảo
hành sản phẩm, hàng hóa trong thời gian bảo hành
Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài phục
vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ nhƣ: Chi phí thuê tài
sản, thuê kho, thuê bến bãi, thuê bốc dỡ vận chuyển, tiền hoa hồng đại lý…
Chi phí bằng tiền khác: Là các khoản chi phí bằng tiền phát sinh trong quá
trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ nằm ngoài các khoản chi phí
kể trên nhƣ: Chi phí tiếp khách, hội nghị khách hàng, chi phí quảng cáo giới
thiệu sản phẩm, hàng hóa…
Chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ cần đƣợc phân loại rõ ràng
và tổng hợp theo đúng nội dung quy định. Cuối kỳ kế toán cần kết chuyển chi
phí bán hàng để xác định kết quả kinh doanh.
Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi
phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản
lý điều hành chung toàn doanh nghiệp bao gồm:
- Chi phí nhân viên quản lý: Gồm tiền lƣơng, phụ cấp phải trả cho ban
giám đốc, nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp và các khoản trích BHXH,
BHYT, KPCĐ trên lƣơng nhân viên quản lý theo tỷ lệ quy định
- Chi phí vật liệu quản lý: Trị giá thực tế của các loại vật liệu, nhiên liệu
xuất dùng cho hoạt động quản lý của ban giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ
của doanh nghiệp, cho việc sửa chữa TSCĐ… dùng chung của doanh nghiệp
- Chi phí đồ dùng văn phòng: Chi phí về dụng cụ, đồ dùng văn phòng
dùng cho công tác quản lý chung của doanh nghiệp
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- Chi phí khấu hao TSCĐ: Khấu hao của những TSCĐ dùng chung cho
doanh nghiệp nhƣ văn phòng làm việc, kho tàng, vật kiến trúc, phƣơng tiện
truyền dẫn…
- Thuế phí, lệ phí: Các khoản thuế nhƣ thuế nhà đất, thuế môn bài… và các
khoản phí, lệ phí giao thông, cầu phà…
- Chi phí dự phòng: Khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng
phải trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh
- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Các khoản chi về dịch vụ mua ngoài phục vụ
chung toàn doanh nghiệp nhƣ: Tiền điện, nƣớc, thuê sửa chữa TSCĐ, tiền mua
và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng phát minh sáng chế phân bổ dần ( không
đủ tiêu chuẩn TSCĐ), chi phí trả cho nhà thầu phụ…
- Chi phí bằng tiền khác: Các khoản chi bằng tiền ngoài các khoản đã kể
trên nhƣ chi hội nghị, tiếp khách, chi công tác phí, chi đào tạo cho cán bộ và các
khoản chi khác…
Chi phí hoạt động tài chính: Chi phí hoạt động tài chính là toàn bộ các khoản
chi phí phát sinh trong kỳ hạch toán liên quan đến các hoạt động về vốn, hoạt
động đầu tƣ tài chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính trong doanh
nghiệp, gồm chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết,
lỗ chuyển nhƣợng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, lỗ
tỷ giá hối đoái,…
Chi phí khác: Là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp
vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh nghiệp.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Là loại thuế trực thu, thu trên kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. chi phí thuế thu
nhập doanh nghiệp bao gồm:
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: là số thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế
TNDN hiện hành.
Chi phí thuế TNDN hoãn lại: là số thuế TNDN sẽ phải nộp trong tƣơng
lai,phát sinh từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm và việc
hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã đƣợc ghi nhận từ các năm trƣớc.

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

Page 8

Trường đại học Dân Lập hải phòng

Khóa luận tốt nghiệp

1.1.1.3Khái niệm kết quả kinh doanh:
Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh là biểu hiện số tiền lãi, lỗ từ các
hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần
và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí QLDN.
Lợi nhuận
DT BH
Các khoản
Giá vốn
CP BH,
thuần từ
=
và
- giảm trừ hàng bán
QLDN
HĐ SXKD
CCDV
DT
Kết quả hoạt động tài chính: là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài
chính và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
Lợi nhuận tài chính = DT hoạt động tài chính – Chi phí tài chính
Kết quả hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các
khoản chi phí khác và chi phí thuế TNDN
Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: Là tổng số của lợi nhuận thuần từ hoạt động
sản xuất kinh doanh, lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác.
Tổng lợi nhuận
kế toán trƣớc
thuế

=

Lợi nhuận
từ HĐ
SXKD

+

Lợi nhuận từ
HĐ tài chính

+

Lợi nhuận
khác

Lợi nhuận sau thuế TNDN: Là số lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế TNDN
Lợi nhuận sau
=
Tổng lợi nhuận kế
Chi phí thuế
thuế TNDN
toán trƣớc thuế
TNDN
1.1.2. Các phương thức bán hàng và thanh toán trong doanh nghiệp.
1.1.2.1.Các phương thức bán hàng
- Hình thức bán buôn
Bán buôn là việc bán sản phẩm của doanh nghiệp cho các doanh nghiệp
khác, các cửa hàng, đại lý... Với số lƣợng lớn để các đơn vị tiếp tục bán cho các
tổ chức khác hay phục vụ cho việc khác nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế. Đặc
điểm của nghiệp vụ bán buôn là hàng hoá chƣa đến tay ngƣời tiêu dùng, giá trị
và giá trị sử dụng của hàng hoá chƣa đƣợc thực hiện đầy đủ.
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- Hình thức bán lẻ
Bán lẻ là phƣơng thức bán hàng trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng nhằm đáp
ứng nhu cầu sinh hoạt cá nhân và bộ phận nhu cầu kinh tế tập thể. Số lần tiêu
thụ của mỗi lần bán thƣờng nhỏ
* Đặc điểm:
- Hàng hóa đã ra khỏi lĩnh vực lƣu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng.
- Giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa đã đƣợc thực hiện
- Bán đơn chiếc hoặc số lƣợng nhỏ, giá bán thƣờng ổn định.
Phƣơng thức bán lẻ có các hình thức sau:
+ Bán lẻ thu tiền tập trung: Nghiệp vụ thu tiền của ngƣời mua và nghiệp vụ
giao hàng cho ngƣời mua tách rời nhau. Mỗi quầy hàng có một nhân viên thu
tiền làm nhiệm vụ thu tiền của khách, viết hóa đơn hoặc tích kê cho khách để
khách tới nhận hàng ở quầy hàng do nhân viên bán hàng giao.
 Ƣu điểm của hình thức này là ít xảy ra sai sót giữa tiền và hàng
 Nhƣợc điểm: mất nhiều thời gian của khách
Vì nhƣợc điểm trên nên hình thức bán hàng này chỉ áp dụng cho việc bán
những mặt hàng có giá trị cao.
+ Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Nhân viên bán hàng trực tiệp thu tiền của khách
và giao hàng cho khách. Cuối ngày hoặc cuối mỗi ca nhân viên bán hàng làm
giấy nộp tiền và nộp tiền cho thủ quỹ, lập báo cáo bán hàng.
+ Bán lẻ tự phục vụ (tự chọn): Khách hàng tự chọn lấy hàng mang tới bàn
tính tiền và thanh toán tiền hàng. Nhân viên thu tiền kiểm hàng, tính tiền, lập
hóa đơn bán hàng, thu tiền của khách.
- Phương thức chuyển hàng chấp nhận
Theo hình thức này doanh nghiệp xuất hàng từ kho chuyển đi cho ngƣời
mua theo hợp đồng bằng phƣơng tiện vận tải tự có hoặc thuê ngoài. Hàng hoá
gửi đi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, khi nào bên mua xác nhận đã
nhận đƣợc hàng hoặc chấp nhận thanh toán thì mới chuyển quyền sở hữu và
doanh nghiệp coi đó là thời điểm ghi nhận doanh thu. Chi phí vận chuyển do
doanh nghiệp chịu hoặc do ngƣời mua phải trả tuỳ thuộc vào điều kiện quy định
trong hợp đồng đã ký giữa hai bên
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- Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi:
Đối với hàng hoá nhận đại lý thì đây không phải là hàng hoá của doanh
nghiệp, nhƣng doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn. Khi nhận
hàng hoá đại lý, ký gửi, kế toán ghi đơn tài khoản 003 và phải mở sổ (thẻ) chi
tiết để ghi chép phản ánh cụ thể theo từng mặt hàng. Đơn vị nhận đƣợc một
khoản hoa hồng theo tỉ lệ khi bán đƣợc hàng.
- Phương thức trả góp, trả chậm:
Theo phƣơng thức này, khi giao hàng cho ngƣời mua thì hàng hoá đƣợc
coi là tiêu thụ. Ngƣời mua phải thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua một
phần số tiền, số tiền còn lại đƣợc trả hàng tháng và phải chịu một lãi suất nhất
định. Thông thƣờng giá bán trả góp thƣờng lớn hơn giá bán theo phƣơng thức
thông thƣờng.
1.1.2.2 Các phương thức thanh toán
Sau khi giao hàng cho bên mua và nhận đƣợc chấp nhận thanh toán bên
bán có thể nhận tiền hàng theo nhiều phƣơng thức khác nhau tuỳ vào sự tín
nhiệm thoả thuận giữa 2 bên mà lựa chọn các phƣơng thức thanh toán cho phù
hợp. Hiện nay các doanh nghiệp có thể áp dụng 2 phƣơng thức thanh toán:
- Thanh toán trực tiếp
Sau khi khách hàng nhận đƣơc hàng, khách hàng thanh toán ngay tiền cho
doanh nghiệp thƣơng mại có thể bằng tiền mặt hoặc bằng tiền tạm ứng, bằng
chuyển khoản hay thanh toán bằng hàng( hàng đổi hàng).
- Thanh toán trả chậm
Khách hàng đã nhận đƣợc hàng nhƣng chƣa thanh toán tiền cho doanh
nghiệp thƣơng mại. Việc thanh toán trả chậm có thể thực hiện theo điều kiện tín
dụng ƣu đãi theo thoả thuận. Ví dụ điều kiện “1/10, n/20”, có nghĩa là trong 10
ngày đầu tiên kể từ ngày chấp nhận nợ, nếu ngƣời mua thanh toán công nợ sẽ
đƣợc hƣởng chiết khấu 1%, kể từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 20 ngƣời mua phải
thanh toán toàn bộ công nợ là n. Nếu 20 ngày mà ngƣời mua chƣa thanh toán
nợ thì họ sẽ phải chịu lãi suất tín dụng.
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1.2 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
doanh nghiệp.
1.2.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh.
Để phát huy đƣợc vai trò thực sự của kế toán là công cụ quản lý kinh tế ở
doanh nghiệp thì kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh chủ
yếu thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Lập các chứng từ kế toán để chứng minh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh,
mở sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết để phản ánh tình hình khối lƣợng
hàng hóa tiêu thụ, ghi nhận doanh thu bán hàng và các chỉ tiêu liên quan khác
của khối lƣợng hàng hóa bán ra( giá bán, doanh thu thuần).
- Phân bổ chi phí bán hàng cho từng số hàng đã bán trong kỳ và lƣợng hàng
tồn cuối kỳ.
- Kế toán quản lý chặt chẽ tình hình biến động và dự trữ kho hàng hóa, phát
hiện và xử lý kịp thời hàng hóa bị ứ đọng.
- Lựa chọn phƣơng pháp và xác định đúng giá vốn hàng bán để đảm bảo độ
chính xác của chỉ tiêu lãi gộp.
- Xác định kết quả bán hàng và thực hiện chế độ báo cáo bán hàng, báo cáo
hàng hóa.
- Theo dõi và thanh toán kịp thời các khoản công nợ với nhà cung cấp và
khách hàng.
- Theo dõi, phản ánh các khoản thu nhập, chi phí hoạt động tài chính, trên
cơ sở đó tính toán đầy đủ, kịp thời và chính xác kết quả hoạt động tài chính của
doanh nghiệp.
- Theo dõi, ghi chép và phản ánh kịp thời từng khoản thu nhập, chi phí khác
phát sinh trong kỳ.
- Tính toán, phản ánh chính xác đầy đủ và kịp thời kết quả hoạt động kinh
doanh khác.
1.2.2 Chứng từ sử dụng.
 Chứng từ chủ yếu sử dụng trong kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh
thu:
- Hóa đơn GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phƣơng
pháp khấu trừ) (Mẫu số 01 GTKT - 3LL), Hóa đơn thông thƣờng (đối với doanh
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nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phƣơng pháp trực tiếp) (Mẫu số 02 GTKT 3LL)
- Hợp đồng kinh tế
- Bảng thanh toán hàng đại lý kí gửi ( Mẫu số 01 - BH)
- Phiếu thu (Mẫu số 01 - TT)
- Giấy báo có
- Bảng kê hàng hóa bán ra.
 Chứng từ chủ yếu sử dụng trong kế toán giá vốn hàng bán:
- Phiếu nhập kho ( Mẫu số 01 - VT)
- Phiếu xuất kho (Mẫu số 02 - VT)
 Chứng từ sử dụng trong kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh
nghiệp:
- Hóa đơn GTGT (Mẫu số 01 GTKT - 3TT)
- Phiếu chi (Mẫu số 02 - TT)
- Giấy báo nợ, giấy đề nghị thanh toán
- Bảng phân bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã hội (Mẫu số 11 - LĐTL)
- Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định ( Mẫu số 06 - TSCĐ)
- Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (Mẫu số 07 - VT)...
 Chứng từ sử dụng trong kế toán xác định kết quả bán hàng:
- Phiếu kế toán
1.2.3Tài khoản sử dụng
1.2.3.1 Tài khoản sử dụng trong hạch toán kế toán doanh thu và thu nhập khác.
TK511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: tài khoản này dung để phản
ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế
toán của hoạt động sản xuất kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ bán
hàng và cung cấp dịch vụ.
TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ
Kết cấu vào nội dung phản ánh của tài khoản 511
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TK511,512

Có

-Thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất
khẩu và thuế GTGT theo phƣơng pháp
trực tiếp phải nộp tính trên doanh thu
bán hàng thực tế của doanh nghiệp
trong kỳ.
- Các khoản ghi giảm doanh thu bán
hàng (giảm giá hàng bán, doanh thu
hàng bán bị trả lại và chiết khấu
thƣơng mại)
- Kết chuyển doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ thuần, sang tài khoản
911 để xác định kết quả kinh doanh

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa
và cung cấp dịch vụ, doanh thu
BĐSĐT .
- Doanh thu nội bộ phát sinh trong kỳ.

Tổng số phát sinh nợ

Tổng số phát sinh có

T ài khoản này không có số dư cuối kỳ
TK515 – Doanh thu hoạt động tài chính
Nợ
TK515

Có

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo
phƣơng pháp trực tiếp(nếu có)
-Kết chuyển doanh thu hoạt động Tài
chính thuần sang TK 911-“Xác định kết
quả kinh doanh”

- Tiền lãi
- Thu nhập cho thuê tài sản,kinh
doanh bất động sản
- Chênh lệch về do bán ngoại tệ
- Thu nhập về hoạt động đầu tƣ
chứng khoán
- Doanh thu hoạt động tài chính khác
phát sinh trong kỳ.

Tổng số phát sinh nợ

Tổng phát sinh Có

Tài khoản này không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ
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TK521,531,532 - Các khoản giảm trừ doanh thu
Nợ

TK 521;531;532

Có

- Trị giá hàng bán bị trả lại,đã trả - Kết chuyển toàn bộ các khoản giảm
lại tiền cho ngƣời mua hoặc tính trừ trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang
vào nợ phải thu của khách hàng về TK 511;512
số sản phẩm hàng hóa đã bán ra.
-Các khoản giảm giá hàng bán đã
chấp thuận cho ngƣời mua hàng.
- chiết khấu thƣơng mại cho khách
hàng hƣởng.
Tổng phát sinh Nợ

Tổng phát sinh Có

Tài khoản này không có số dư đầu kỳ cuối kỳ
TK333 - Thuế và các khoản nộp nhà nước
Nợ
TK 3331;3332;3333
-Số thuế GTGT đã đƣợc khấu trừ
trong kỳ.
-Số thuế,phí,lệ phí và các khoản
phải nộp đã nộp vào Ngân sách nhà
nƣớc
-Số thuế đƣợc giảm trừ vào số thuế
phải nộp
-Số thuế GTGT của hàng bán bị trả
lại,bị giảm giá.
Tổng phát sinh Nợ

Có

- Số thuế GTGT đầu ra và số thuế
GTGT hàng nhập khẩu phải nộp.
-Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác
phải nộp vào ngân sách nhà nƣớc.

Tổng phát sinh Có

Số dƣ bên có TK 333 : số thuế,phí,lệ phí và các khoản khác còn phải nộp
vào ngân sách nhà nƣớc.
Trong trƣờng hợp cá biệt tài khoản 333 có thể có số dƣ bên Nợ, số dƣ Nợ
(nếu có) của TK 333 phản ánh số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số thuế và các
khoản phải nộp cho nhà nƣớc, hoặc có thể phản ánh số thuế đã nộp đƣợc xét miễn
hoặc giảm cho thoái thu nhƣng chƣa thực hiện việc thoái thu.

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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TK 632 – Giá vốn hàng bán
Kết cấuvà nội dung phản ánh của TK 632
Nợ

TK 632

-Trị giá vốn của sản phẩm, hàng
hóa,dịch vụ đã bán trong kỳ
-Số trích lập dự phòng giảm giá
hàng tồn kho

Có

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang
TK 911
-Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá
hàng tồn kho
-Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho

Tổng phát sinh Nợ

Tổng phát sinh Có

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ.
1.2.3.2 Tài khoản sử dụng trong hạch toán kế toán chi phí
TK641 – Chi phí bán hàng
TK642 – Chi phí QLDN
Kết cấu và nội dung phản ánh của TK641,642
Nợ
TK 641,642
Có
- Các chi phí bán hàng, quản lý doanh - Hoàn nhập dự phòng phải thu khó
nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ.
đòi, dự phòng phải trả.
- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự - Kết chuyển chi phí BH, QLDN trong
phòng phải trả.
kỳ vào bên Nợ TK 911

Tổng phát sinh Nợ

Tổng phát sinh Có

Tài khoản này không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ
TK635 – Chi phí tài chính
Tài khoản này dùng để phản ánh những khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tƣ
tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, góp vốn liên doanh liên kết…
Kết cấu và nội dung phản ánh của TK635

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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TK 635

Có

- Tập hợp toàn bộ các khoản chi phí hoạt
động tài chính thực tế phát sinh trong kỳ,
các khoản lỗ hoạt động tài chính và trích
lập dự phòng giảm giá đầu tƣ tài chính,
chi phí chuyển nhƣợng đất,…, đƣợc xác
định là tiêu thụ.

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ
chứng khoán.
- Cuối kỳ, k/c toàn bộ chi phí tài chính
và các khoản lỗ phát sinh trong kỳ
sang TK 911 để xác định kết quả kinh
doanh.

Tổng phát sinh Nợ

Tổng phát sinh Có

Tài khoản này không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ
TK 711 – “Thu nhập khác”:
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản
doanh thu ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Kết cấu tài khoản
Nợ

TK 711

Có

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính -Các khoản thu nhập khác phát sinh
theo phƣơng pháp trực tiếp đối với các trong kỳ.
khoản thu nhập khác (nếu có) ở DN nộp
thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp.
- Cuối kỳ k/c các khoản thu nhập khác
trong kỳ sang TK 911
Tổng phát sinh Nợ

Tổng phát sinh có

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ
TK 811 – “Chi phí khác ”:
Tài khoản này phản ánh những chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp
vụ riêng biệt đối với hoạt động thông thƣờng của các doanh nghiệp.
Kết cấu tài khoản.
Nợ

TK 811

- Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ.

Có

-Cuối kỳ k/c toàn bộ các khoản chi phí
khác phát sinh trong kỳ vào TK 911.

Tổng phát sinh Nợ

Tổng phát sinh Có

Tài khoản này không có số dư đầu và cuối kỳ
Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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1.2.3.2. Tài khoản sử dụng trong hạch toán kế toán xác định kết quả kinh
doanh
TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và
các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
Kết cấu:
Nợ

TK 911

- Kết chuyển trị giá vốn của SP, HH,
lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ.
- Kết chuyển chi phí bán hàng, chi
phí QLDN.
- Kết chuyển chi phí tài chính, chi phí
Thuế TNDN và chi phí khác.
- Kết chuyển lãi sau thuế.

Có

- Kết chuyển doanh thu thuần về số
SP, HH, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ trong
kỳ.
- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài
chính.
- Kết chuyển thu nhập khác, khoản
ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp.
- Kết chuyển lỗ.

Tổng phát sinh Nợ

Tổng phát sinh Có

Tài khoản này không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ
1.2.4. Kế toán chi tiết trong hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết
quả kinh doanh.
1.2.4.1.1.TK chi tiết trong kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ
TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ “
TK 511 có 6 TK cấp 2.
- TK 5111 – doanh thu bán hàng hóa
- TK 5112 – Doanh thu bán thành phẩm
- TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ
- TK 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá:
- TK 5117 – Doanh thu kinh doanh BĐSĐT
-TK 5118 – Doanh thu khác.

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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1.2.4.1.2. Tài khoản chi tiết trong kế toán chi phí
TK 641 – Chi phí bán hàng
TK 641 có 7 tài khoản cấp 2
- Tk 6411 – Chi phí nhân viên
- TK 6412 – Chi phí vật kiệu, bao bì
- TK 6413 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng
- TK 6414 – Chi phí khấu hao TSCĐ
- TK 6415 – Chi phí bảo hành
- TK 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Tk 6418 – Chi phí bằng tiền khác
TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Tk 642 có 8 tài khoản cấp 2
- TK 6421 – Chi phí nhân viên quản lý
- TK 6422 – Chi phí vật liệu quản lý
- TK 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng
- TK 6424 – Chi phí khấu hao tài sản cố định
- TK 6425 – Thuế, phí và lệ phí
- TK 6426 - Chi phí dự phòng
- TK 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài
- TK 6428 – Chi phí bằng tiền khác

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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1.2.4.2. Sổ sách chi tiết kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ.
Biểu số 1.1: Sổ chi tiết bán hàng
Đơn vi:………..

Mẫu số: S35-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC)

Địa chỉ:……….

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Tên sản phẩm(hàng hóa,dịch vụ,bất động sản đầu tƣ)……
Năm: ....
Quyển số :…………………
Ngày,
tháng
ghi sổ
A

Chứng từ

Doanh thu
Diễn giải

Số Ngày,
hiệu tháng
B

C

D

SL ĐG
1

2

Các khoản tính trừ

Thành
Tiền

Thuế

Khác(521;531;
532)

3

4

5

Cộng số phát sinh
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lãi gộp
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....
- Ngày mở sổ: .......
Ngày ....tháng ....năm .....
Ngƣời ghi sổ
(Ký, họ tên)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
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Biểu số 1.2: sổ chi phí sản xuất kinh doanh
Đơn vị: Công ty CP may Trƣờng Sơn
Địa chỉ: Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dƣơng Kinh
– HP

Mẫu sô S36 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH ĐOANH
(Dùng cho các TK621,622,623,627,154,631,641,642,142,242,335,632)
Tài khoản: ………
Tên phân xƣởng:….
Tên sản phẩm, dịch vụ: …
Ngày Chứng từ
tháng
Ngày
SH
ghi sổ
tháng

Diễn giải

TK
đối
ứng

Ghi nợ tài khoản…
Tổng
số tiền

Chia ra
…

…

…

…

…

- Số dƣ đầu kỳ
- Số phát sinh trong
kỳ

-Cộng số phát sinh
- Ghi có TK…
- Số dƣ cuối lỳ
Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 tới trang ….
Ngày mở sổ: …………..
Ngày …. tháng ….năm …….
Ngƣời ghi sổ
(Ký, họ tên)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
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1.2.5. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và doanh thu tiêu thụ nội bộ.
1.2.5.1.kế toán doanh thu bán hàng
Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng trả chậm trả góp
Kế toán doanh thu bán hàng trả chậm trả góp
Theo quyết định 15/2006-QĐ-BTC
TK 511
131
Doanh thu bán hàng (ghi
Tô
theo giá trả tiền ngay)

Tổng số tiền còn
phải thu của khách
hàng

333(33311)
Thuế GTGT đầu ra
111;112
TK515

338(3387)

Định kỳ k/c doanh
thu là tiền lãi phải
thu hàng kỳ

Lãi trả góp hoặc lãi trả
chậm phải thu khách hàng

Số tiền đã thu
của khách hàng

Sơ đồ 1.2: sơ đồ kế toán theo phƣơng thức đại lý
Kế toán theo phƣơng thức đại lý
Theo quyết định 15/2006-QĐ-BTC
155;156
157
632
Khi xuất kho các TP;HH giao
khi TP;HH giao cho
Cho các đại lý bán hộ
đại lý đã bán đƣợc
511
111;112;131
Doanh thu bán hàng đại lý

641

Hoa hồng phải trả
cho bên nhận đại lý
333(33311)
(Thuế GTGT)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
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Sơ đồ 1.3: Kế toán doanh thu bán hàng trƣc tiếp
Kế toán doanh thu bán hàng trƣc tiếp
(Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
TK9111

TK511

Cuối kỳ kết chuyển
doanh thu thuần

TK111,112,13
1

Doanh thu
phát sinh

Tổng giá
thanh toán

TK 33311
Thuế
GTGT

TK521

Chiết khấu TM, giảm
giá hàng bán, hàng
bán bị trả lại phát
TK sinh
3331
TK 3331
Thuế GTGT

Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thƣơng mại,
giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại
Sơ đồ 1.4 Kế toán doanh thu bán buôn vận chuyển thẳng
TK154,155

TK632

Trị giá vốn thực tế
hàng đã tiêu thụ

TK157

TK911

TK511

TK333
TK111,112
Thuế TTĐB,thuế
XK,thuế GTGT trực
K/c giá
tiếp
vốn hàng
Doanh thu
đã tiêu
TK521,531,532
bán hàng
thụ
K/c các khoản giảm
trừ doanh thu

Trị giá
vốn hàng Trị giá
gửi bán
vốn hàng
gửi bán đã
tiêu t hụ

K/c doanh thu thuần
để xác định KQKD
Tk33311
Thuế GTGT đầu ra phải
nộp (PP khấu trừ)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
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Sơ đồ1.5: Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính
TK 515
TK3331
Thuế GTGT

TK 111,112

Thu tiền lãi gửi, tiền lãi cho vay, cổ phiếu, trái phiếu

Thanh toán chứng khoán đến hạn, bán trái phiếu,
tín phiếu
TK 121,128
TK911
Giá gốc

K/c doanh thu
hoạt động tài
chính

TK 221,222,223
Cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia bổ sung vốn góp liên
doanh đầu tƣ vào công ty liên kết, công ty con
TK1112,1122
TK 331
TK1112,11
21Chiết khấu thanh toán mua hàng đƣợc
hƣởng
TK128.228
Lãi bán ngoại tệ

TK1111,11
2

TK221,222,223
Bán các khoản đầu tƣ giá gốc
Lãi các khoản đầu tƣ
TK 111,112

Lãi tỷ giá mua vật tƣ, hàng hoá, TS,
Dịch vụ bằng ngoại tệ
bằng ngoại tệ,

TK152,156

TK3387
Phân bổ dần lãi do bán hàng trả chậm, lãi
nhận trƣớc

TK413
K/c lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dƣ ngoại
tệ cuối kỳ

Sinh viên: Ngô Mai Anh
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Sơ đồ 1.6: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
TK111,112,131
TK521,531,532
TK511
(1) bị trả
CKTM, hàng bán
Cuối kỳ k/c CKTM, hàng
lại,giảm giá hàng bán(theo
pp
TK 3331
Khấu trừ)

bán bị trả lại, giảm giá
hàng bán

TK155,156

TK632
Giá vốn hàng bán bị trả lại

TK155,156TK155,
156
TK155,156

TK111,112

TK641

Chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị
trả lại
TK133
TK111,112

TK3331,3332,333
3
Thuế đã nộp
Thuế phải nộp NSNN

Sinh viên: Ngô Mai Anh
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1.2.5.3.Kế toán tổng hợp doanh thu và thu nhập khác.
Sơ đồ 1.7: Kế toán tổng hợp doanh thu và thu nhập khác
TK911

TK711
TK111,112
Thu phạt khách hàng vi phạm hợp
đồng kinh tế, tiền các tổ chức bảo hiểm
bồi thƣờng
TK334,338
Tiền phạt tính trừ vào khoản nhận
ký quỹ ký cƣợc ngắn hạn, dài hạn
Kết chuyển thu nhập khác
vào TK 911

TK333
Các khoản thuế
trừ vào thu nhập
khác( nếu có)

TK152,156,211
Nhận tài trợ, biếu tặng vật tƣ, hàng
hóa, TSCĐ
TK111,112
Thu đƣợc khoản phải thu khó đòi
đã xóa sổ
TK331,338
Tính vào thu nhập khác khoản nợ phải
trả không xác định đƣợc chủ
TK111,112
CácCác
khoản
thuế
xuất
nhập
khẩu,
thuếthuế
khoản
thuế
xuất
nhập
khẩu,
TTĐB
ngân
sách
nhànhà
nƣớc
hoàn
lại lại
TTĐB
ngân
sách
nƣớc
hoàn
TK3387
TK3387
Định kỳ phân bổ doanh thu chƣa thực
hiện đƣợc nếu đƣợc tính vào thu nhập
khác
TK352
Hoàn nhập số dự phòng chi phí bảo hành
công trình xây lắp không sử dụng hoặc
chỉ bảo hành thực tế nhỏ hơn số đã trích
trƣớc
TK152,153,155,156
Đánh giá tăng giá trị tài sản khi chuyển
đổi loại hình doanh nghiệp

Sinh viên: Ngô Mai Anh
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1.2.5.2.Kế toán tổng hợp chi phí
Hạch toán giá vốn dịch vụ
Sơ đồ 1.8: sơ đồ hạch toán giá vốn
Theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên
TK 632

TK154

Thành phẩm sản xuất ra tiêu
thụ ngay không qua nhập kho

TK155,156

Thành phẩm, hàng hoá đã bán bị
trả lại nhập kho

TK 157
Hàng gửi
Bán thẳng

Hàng gửi bán xác
định tiêu thụ
TK 911

TK 155,156
TP,HH gửi
đi bán
trong kỳ

Cuối kỳ k/c giá vốn hàng bán của
HH,TP đã tiêu thụ

Xuất kho thành phẩm, hàng hoá
để bán
TK 154

Cuối kỳ k/c giá thành sản
phẩm, dịch vụ hoàn thành
trong kỳ

TK159

Hoàn nhập dự phòng giảm giá
hàng tồn kho

Trích lập dự phòng giảm giá
hàng tồn kho

Sinh viên: Ngô Mai Anh
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Sơ đồ 1.9: Hạch toán chi phí bán hàng
TK111,112,152,153

TK 641

Chi phí vật liệu công cụ

TK111,112

Các khoản thu giảm chi

TK133

TK334,338
CP tiền lƣơng và các khoản trích theo
lƣơng
TK 911

TK 214
Chi phí khấu hao TSCĐ

Kết chuyển chi phí bán
hàng phát sinh trong kỳ

TK142,242,33
5
CP phân bổ dần, CP trích trƣớc

TK111,112,141,331
CP DV mua ngoài,Cp bằng tiền
khác
TK 133
VAT

VAT đầu vào không
đƣợc khấu trừ nếu tính
vào chi phí bán hàng

Sinh viên: Ngô Mai Anh
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Sơ đồ 1.10: Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
TK642

TK111,112,152,153

TK 111,
TK
111,112
112

TK133
Chi phí vật liệu,
công cụ

TK133

Các khoản thu giảm chi

TK334,338
TK 214
CP
trích
CP tiền
tiềnlƣơng
lƣơngvàvàcác
cáckhoản
khoản
theo
tríchlƣơng
theo lƣơng
TK 214

TK 911
Kết chuyển chi phí QLDN

CP khấu hao TSCĐ
TK142,242,335
CP phân bổ dần, CP trích
trƣớc
TK 352
Dự phòng phải trả về tái cơ cấu
DN, HĐ có rủi ro lớn, dự phòng
phải trả khác
TK 351
Trích lập dự phòng trợ cấp mất
việc làm
TK111,112,336
CPQL cấp dƣới phải nộp cho cấp
trên
TK 139
Dự phòng phải thu khó đòi
TK111,112,141,331

Chi phí dịch vụ mua ngoài, CP
bằng tiền khác
TK 333

VAT

TK 139
Hoàn nhập số chênh lệch giữa
số dự phòng phải thu khó đòi đã
trích lập năm trƣớc chƣa sử
dụng hết lớn hơn số phải trích
lập năm nay

TK 352
Hoàn nhập dự phòng phải
trả về chi phí bảo hành sản
phẩm, hàng hoá

TK133

Thuế môn bài, tiền thuê đất phải
nôp NSNN
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Sơ đồ 1.11: Hạch toán chi phí tài chính
TK 635

TK221,222,223
Lỗ về bán các khoản đầu tƣ

TK111,112
CP hoạt
Tiền thu bán các
động LD,
khoản đầu tƣ
liên kết
TK129,229

TK 129,229

Hoàn nhập số chênh lệch dự
phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn,
dài hạn

Lập dự phòng giảm giá đầu tƣ
ngắn hạn và dài hạn
TK111,112,131
Chiết khấu thanh toán cho
ngƣời mua
TK111,112,335,342
TK911

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi
mua hàng trả chậm, trả góp
Cuối kỳ kết chuyển chi phí
hoạt động tài chính
TK1112,1122

TK1111,1121

Bán ngoại tệ
Lỗ bán ngoại tệ
TK152,153,211,156
Mua vật tƣ, hàng hóa,
dịch vụ bằng ngoại tệ
Lỗ tỷ giá
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Sơ đồ 1.12: Hạch toán chi phí khác
TK111,112

TK811

Các chi phí khác bằng tiền (Chi hoạt động thanh
lý, nhƣợng bán TSCĐ…)

TK911
Kết chuyển
chi phí khác

TK 338,331
Khoản bị phạt do vi
Khi nộp phạt
phạm hợp đồng

TK 214

TK 211, 213
NG
TSCĐ,góp
vốn liên
doanh, liên
kết

Giá trị
hao mòn
TK 222,223

TK 111,112
Các khoản làm
giảm chi phí

GIá trị vốn
góp liên
doanh, liên kết
Chênh lệch giữa đánh giá lại nhỏ
hơn giá trị còn lại của TSCĐ
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1.2.5.3. Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh.
Sơ đồ 1.13: Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh
TK
632,641,642,635,811
TK 632,641,642,635,811

TK 911
911
TK

Kết
Kết chuyển
chuyển chi
chi phí
phí

TK 821
821
TK
Kết chuyển chi phí thuế
TNDN hiện hành và chi phí
thuế TNDN hoãn lại

TK511,512,515,711
TK511,512,515,711
Kết chuyển
chuyển doanh
doanh thu
thu
Kết
và thu
thu nhập
nhập khác
khác
và
TK 821
821
TK

Kết chuyển
chuyểnkhoản
khoảngiảm
giảm
Kết
chi phí
TNDN
hoãn
chi
phíthuế
thuế
TNDN
lại lại
hoãn
TK 421
421
TK

TK 421
421
TK
Kết chuyển
chuyển lãi
lãi hoạt
hoạt động
động
Kết
kinh doanh
doanh trong
trong kỳ
kỳ
kinh

Kết chuyển
chuyển lỗ
lỗ hoạt
hoạt động
động
Kết
kinh doanh
doanh trong
trong kỳ
kỳ
kinh

1.3Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
-Hệ thống sổ kế toán:
Sổ kế toán là loại sổ sách dùng để ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh trong từng thời kỳ kế toán và niên độ kế toán.
Sổ kế toán có hai loại:
+ Sổ kế toán tổng hợp: là sổ thƣờng chỉ dùng chỉ tiêu giá trị để phản ánh
một cách tổng quát các đối tƣợng cần theo dõi để lập bảng cân đối tài khoản và
các báo cáo tổng hợp khác.
+ Sổ chi tiết: là sổ phân tích các loại tài sản hoặc nguồn vốn theo những yêu
cầu quản lý khác nhau, nhƣ: chi tiết vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ…Sổ này thƣờng
dùng chỉ tiêu giá trị và các chỉ tiêu khác nhƣ: số lƣợng, đơn giá…
Tổ chức sổ kế toán là việc kết hợp các loại sổ sách có kết cấu khác theo một
trình tự hạch toán nhất . Các doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng một trong
các hình thức tổ chức sổ kế toán sau đây:
Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Hình thức nhật ký chung: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh
doanh sử dụng các sổ sau:
- Nhật ký chung
- Sổ nhật ký đặc biêt, sổ nhật ký bán hàng
- Sổ cái
- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
Quy trình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình
thức nhật ký chung đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau:
Quy trình ghi sổ kế toan doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
theo hình thức nhật ký chung.
HĐ GTGT, phiếu thu, phiếu
chi, phiếu xuất kho,…
Nhật
ký
đặc
biệt

Sổ nhật ký chung

Sổ cái tài khoản
511,515,632,641,642,635,911

Sổ chi tiết bán hàng, sổ
chi tiết giá vốn, sổ chi
tiết thanh toán với ngƣời
mua

Bảng tổng hợp chi
tiết TK 511,632

Bảng cân đối số phát
sinh
Báo cáo tài chính
Ghi chú: Ghi hàng ngày:
Ghi cuối tháng hoặc định kỳ
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra

Sinh viên: Ngô Mai Anh
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Hình thức chứng từ ghi sổ: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh sử dụng các sổ sau:
- Chứng từ ghi sổ
- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
- Sổ cái
Quy trình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo
hình thức chứng từ ghi sổ đƣợc thể hiện qua sơ đồ
Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
theo hình thức chứng từ ghi sổ
HĐ GTGT, phiếu thu,
phiếu chi, phiếu xuất
kho,…
Sổ đăng ký
chứng từ
ghi sổ

Chứng từ ghi
sổ

Sổ cái tài khoản
511,515,632,641,642,635
,911

Sổ chi tiết bán hàng,sổ
chi tiết giá vốn, sổ chi tiết
thanh toán với ngƣời mua

Bảng tổng hợp chi
tiết tài khoản
511,632

Bảng cân đối số phát
sinh

Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng hoặc định kỳ
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
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Hình thức nhật ký - Sổ cái: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh sử dụng những sổ sau:
- Sổ Nhật ký - Sổ cái
- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết
Quy trình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình
thức nhật ký - Sổ cái đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau
Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
theo hình thức Nhật ký - Sổ cái
HĐ GTGT, Phiếu thu,
phiếu chi, phiếu xuất
kho,…

Nhật ký - Sổ cái

Sổ chi tiết bán hàng, sổ
chi tiết giá vốn,sổ chi tiết
thanh toán với ngƣời mua

Bảng tổng hợp chi
tiết tài khoản
511,632

Báo cáo tài chính

Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng hoặc định kỳ
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
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Hình thức Nhật ký - Chứng từ: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh sử dụng các sổ kế toán sau:
Nhật ký chứng từ
Bảng kê
Sổ cái
Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết
Quy trình hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh theo hình thức Nhật ký - Chứng từ đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau:
Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
theo hình thức nhật ký - Chứng từ
HĐ GTGT, Phiếu
thu, phiếu chi, phiếu
xuất kho
Bảng kê số
5,8,11,…

Nhật ký chứng
từ số 8,10,…

Sổ cái tài khoản
511,515,632,641,632,635,911

Sổ chi tiết bán hàng,sổ
chi tiết giá vốn, sổ chi tiết
thanh toán với ngƣời mua

Bảng tổng hợp chi
tiết tài khoản
511,632

Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày:
Ghi cuối tháng hoặc định kỳ
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
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Hình thức kế toán máy:
Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán trên vi tính là công việc kế toán
đƣợc thực hiện theo một chƣơng trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần
mềm kế toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán
hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không
hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhƣng phải in đƣợc đầy đủ sổ kế toán
và báo cáo tài chính theo quy định. Các loại sổ của hình thức kế toán trên máy vi
tính: Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại
sổ của hình thức kế toán đó nhƣng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi
bằng tay.
Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo
hình thức kế toán máy
Chứng từ
kế toán

Bảng tổng
hợp chứng
từ cùng loại

Phần mềm
kế toán

Máy vi tính

Sổ tổng hợp: sổ cái TK
511,632
Sổ chi tiết bán hàng, sổ
chi tiết giá vốn,sổ chi tiết
thanh toán với ngƣời mua

Báo cáo tài chính

Ghi chú:
Nhập số liệu hàng ngày
In số, báo cáo cuối năm, cuối tháng
Quan hệ đối chiếu
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CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,
CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG SƠN
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần may Trường Sơn
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn đƣợc thành lập ngày 17 tháng 01 năm
2007 theo quyết định số 0702000736 của Sở kế hoạch và đầu tƣ thành phố Hải
Phòng. Là một công ty mới thành lập, công ty luôn nhận đƣợc sự giúp đỡ, hỗ trợ
mọi mặt của Đảng, chính quyền địa phƣơng trên con đƣờng phát triển, hội nhập
nên thời gian gần đây, các hoạt động sản xuất của công ty tƣơng đối khả quan.
Công ty đã có nhiều nỗ lực không ngừng cho sự phát triển toàn diện trong lĩnh
vực quản lý nhƣ: quản lý nhân sự, chất lƣợng sản phẩm, cải tiến thiết kế mẫu
hàng, thay đổi phƣơng thức tiếp thị, tăng cƣờng khâu kiểm tra chất lƣợng sản
phẩm ngay từ công đoạn nhập nguyên phụ liệu tới khi sản phẩm đƣợc giao cho
khách hàng sử dụng. Hiện nay công ty đã đi vào hoạt động ổn định và có những
bƣớc thay đổi đáng kể so với ban đầu. Công ty đang có kế hoạch gia tăng sản
lƣợng cho những năm tới, cố gắng xây dựng thƣơng hiệu trên trƣờng quốc tế.
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần may Trƣờng Sơn
Tên tiếng anh: TRUONG SON GARMENT JOIN STOCK COMPANY
Loại hình: Công ty cổ phần
Trụ sở Công ty: Tổ 8 – Phƣờng Hòa Nghĩa – Quận Dƣơng Kinh - Hải phòng
Điện thoại: 0313815267.
Tài khoản ngân hàng: 102010000973216- Ngân hàng VIETINBANK, chi nhánh
Hải Phòng.
Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn chuyên
cung cấp các loại sản phẩm , dịch vụ sau:
- May gia công hàng chất lƣợng cao cho các thƣơng hiệu thời trang nổi
tiếng trong và ngoài nƣớc
- Sản xuất hàng may mặc mang thƣơng hiệu riêng theo đơn đặt hàng của
khách hàng sỉ (nhƣ hệ thống siêu thị, bán lẻ) với yêu cầu chất lƣợng tốt và giá cả
vừa phải.
Sinh viên: Ngô Mai Anh
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- Thiết kế,sản xuất, kinh doanh hàng thời trang may mặc với chiến lƣợc đa
thƣơng hiệu phục vụ các phân khúc tiêu dùng khác nhau từ phổ thông đến cao cấp.
- Kinh doanh nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành may mặc phục vụ sản xuất
của công ty và các công ty khác trong ngành
Năm 2008 do mới thành lập công ty, thiếu kinh nghiệm trong tổ chức quản
lý, tay nghề công nhân còn yếu nên năng suất thấp, hàng hoá lỗi hỏng nhiều,
công ty kinh doanh liên tục bị lỗ do không cạnh tranh đƣợc với các thƣơng hiệu
đã có từ lâu nên tình hình tài chính khó khăn.
Năm 2010-2011 với nỗ lực đổi mới công nghệ, phƣơng thức kinh doanh,
nâng cao tay nghề cho công nhân, đào tạo cán bộ, tổ chức lại bộ máy quản
lý…tình hình kinh tế tại công ty dần đƣợc phục hồi và thu đƣợc nhiều thành quả
đáng kể: quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, năm 2009 chỉ có 6 chuyền may,
150 công nhân thì đến cuối năm 2012 số lƣợng chuyền may tăng lên là 8 chuyền
với số lƣợng lao động là 365 ngƣời; chất lƣợng hàng hoá tăng lên, thu nhập của
lao động trong doanh nghiệp tăng tạo niềm tin cho công nhân tiếp tục làm việc,
ký kết nhiều hợp đồng kinh tế với khách hàng….
Năm 2012 tới nay công ty nhận đƣợc nhiều đơn đặt hàng của khách hàng
trong và ngoài nƣớc. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất công ty tăng cƣờng đầu tƣ xây
dựng, mở rộng quy mô sản xuất, thành lập thêm 3 chuyền may và tuyển thêm
140 lao động mới. Các khâu bán hàng, maketting cũng đƣợc chú trọng, nâng cao
chất lƣợng phục vụ khách hàng.Vì vậy mà sản phẩm của công ty ngày càng đƣợc
nhiều ngƣời ƣa chuộng, uy tín của công ty đƣợc nâng cao.
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
2.1.2.1 Đặc điểm về tình hình sản xuất của công ty
Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn là công ty chủ yếu gia công và sản xuất các
sản phẩm hàng may mặc theo quy trình công nghệ khép kín với các loại máy móc
chuyên dụng. Tính chất sản xuất của công ty là tính chất sản xuất phức tạp, kiểu liên
tục, loại hình sản xuất hàng loạt với khối lƣợng lớn, chu kỳ sản xuất phụ thuộc vào
từng mã hàng cụ thể nhƣng nhìn chung là sản xuất có chu kỳ ngắn. Mô hình sản
xuất công nghiệp của công ty bao gồm các phân xƣởng, trong đó bao gồm nhiều tổ,
đội đảm bảo chức năng và nhiệm vụ cụ thể khác nhau nhằm phù hợp với quy trình
công nghệ sản xuất công nghiệp của công ty.
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Bộ phận sản xuất có nhiệm vụ trực tiếp sản xuất theo nhiệm vụ của phòng kế
hoạch sẽ lên kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các tổ sản xuất sẽ đảm nhiệm từng
phần công việc cụ thể.
Tại phân xƣởng sản xuất đƣợc bố trí thành các tổ sản xuất, gia công và các tổ
sản xuất chịu sự giám sát trực tiếp của quản đốc. Sản phẩm vận động lần lƣợt từ
công đoạn này đến công đoạn khác một cách liên tục cho đến khi hoàn thành.
Quản đốc là ngƣời điều hành các phân xƣởng, thực hiện điều hành sản xuất, tổ
chức chuẩn bị sản xuất, quản lý và kiểm tra chất lƣợng, thời gian giao hàng, báo cáo
định kỳ cho lãnh đạo công ty tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất,
thƣờng xuyên giám sát hƣớng dẫn kỹ thuật cho công nhân và quản lý tài sản của
công ty
2.1.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất tại công ty cổ phần may Trƣờng Sơn

NVL
phụ liệu

PX Cắt

Giác mẫu

PX May

Tổ cơ điện

PX hoàn thiện

Nhập kho thành phẩm

Sơ đồ 2.1: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG TY
( Nguồn:Phòng kế hoạch - vật tư của công ty)
Hàng may mặc đƣợc sản xuất theo chu trình khép kín gồm: mua hoặc
nhập khẩu nguyên vật liệu, tiếp nhận giám định vật tƣ, thiết kế, may mẫu, duyệt
mẫu, giác mẫu, cắt, may, là hơi, đóng gói, giao hàng.
Nguyên vật liệu chính đƣợc nhập về kho theo từng chủng loại theo yêu cầu
của khách hàng. Tức là khách hàng đặt hàng đồng thời khách hàng sẽ cung cấp
luôn số nguyên vật liệu chính cho công ty.
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Trên cơ sở mẫu mã, thông số theo yêu cầu của khách hàng, phòng kỹ thuật
sẽ ra mẫu, may sản phẩm mẫu và chuyển mẫu cho phân xƣởng cắt. Tại đây công
nhân lần lƣợt thực hiện các công việc: trải vải, đặt mẫu kỹ thuật và cắt thành bán
thành phẩm, sau đó đánh số, phối kiện chuyển giao cho phân xƣởng may.
Ở phân xƣởng may, tại đây các công nhân thực hiện các công việc: chấp
lót, trần bông, giáp vai, may cổ, may nẹp, măng séc… đƣợc tổ chức thành dây
chuyền.
Bƣớc cuối cùng của dây chuyền là sản phẩm hoàn thành khi may, phải sử
dụng các phụ liệu nhƣ khóa, chỉ, chun, cúc… may xong chuyển giao phân
xƣởng hoàn thiện.
Ở xƣởng hoàn thiện sẽ tiến hành các bƣớc: là hơi, kiểm tra chất lƣợng sản
phẩm theo các tiêu chuẩn đã ký kết trong hợp đồng, sau đó đóng gói sản phẩm
và cuối cùng nhập kho thành phẩm.
Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn.
Chức năng
- Trực tiếp thiết kế, tạo mẫu và sản xuất các sản phẩm may mặc.
- Sản xuất theo đơn đặt hàng của các khách hàng trong nƣớc và nƣớc ngoài.
- Kinh doanh các loại mặt hàng may mặc
- Các sản phẩm mà công ty sản xuất chủ yếu là sơ mi, jacket, áo lông, áo bông
mùa đông, quần và nhiều mặt hàng thời trang khác. Mỗi loại đều có nhiều kiểu
dáng, mẫu mã, chất lƣợng, màu sắc khác nhau…
Nhận gia công toàn bộ: khi hợp đồng gia công đƣợc ký kết, công ty sẽ nhận
nguyên vật liệu từ khách hàng để tiến hành gia công theo yêu cầu và giao lại cho
khách hàng.
Nhiệm vụ chủ yếu của công ty.
- Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế địa phƣơng và
cả nƣớc.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách pháp luật của nhà nƣớc
trong quản lý kinh tế và trong sản xuất kinh doanh.
- Ký kết hợp đồng lao động, thực hiện chính sách cán bộ lao động và tiền
lƣơng, tiền thƣởng cho cán bộ công nhân viên của công ty theo quy định của nhà
nƣớc. Phải xây dựng định mức lao động cho cá nhân, bộ phận và định mức tổng
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hợp theo hƣớng dẫn của Bộ lao động thƣơng binh và xã hội, xây dựng đơn giá
tiền lƣơng trên đơn vị sản phẩm hoặc hoạt động dịch vụ trình sở lao động thƣơng
binh và xã hội phê duyệt. Đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong
toàn công ty, giải quyết việc làm và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà
nƣớc.
- Mở rộng liên kết kinh tế với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài
công ty.
- Bảo vệ tài sản của công ty, bảo vệ môi trƣờng, giữ gìn trật tự an ninh, trật
tự xã hội, làm tròn nghĩa vụ quốc phòng, tuân thủ pháp luật, hạch toán và báo cáo
trung thực chế độ chính sách của nhà nƣớc quy định
2.1.3 Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty
- Về công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp Công ty cổ phần may Trƣờng
Sơn cũng đã nghiên cứu lập các phòng ban chuyên trách đƣợc bố trí hợp lý,
logic khoa học tạo điều kiện cho công ty quản lý chặt chẽ các mặt kinh tế kỹ
thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lƣợng sản phẩm, giảm chi phí để
hạ giá thành, đảm bảo cạnh tranh trên thị trƣờng, đem lại hiệu quả cao.
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Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy quản lý tại công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
(Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính của công ty)
Đại hội đồng cổ
đông
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị

GIÁM ĐỐC

Phòng
Kế toán
tài vụ

Kho
nguyên
phụ liệu

Phòng Kỹ
thuật và
công nghệ

Phân
xƣởng
may
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Chức năng các phòng ban trong cơ cấu tổ chức của công ty
- Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao
nhất của công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất
một lần. Đại hội cổ đông quyết định những vấn đề đƣợc luật doanh nghiệp 2005
và điều lệ công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo tài
chính hàng năm của công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu,
miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát của công
ty,…
- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, do đại hội đồng cổ đông
bầu và bãi nhiệm, miễn nhiệm. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công
ty trƣớc pháp luật để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích,
quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ
đông.
- Ban kiểm soát: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý
của hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của tổng giám đốc, trong
ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính, kiểm soát, giám sát hội đồng quản trị,
giám đốc điều hành trong việc chấp hành điều lệ và nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông.
- Giám đốc: Giám đốc là ngƣời đứng đầu công ty, có trách nhiệm điều hành
chung mọi hoạt động của công ty. Là ngƣời có thẩm quyền cao nhất, chịu trách
nhiệm trƣớc pháp luật, nhà nƣớc về mọi hoạt động kinh doanh của công ty.
- Giám đốc công ty chịu trách nhiệm xem xét và phê duyệt các kế hoạch ngắn
hạn và dài hạn. Mỗi phòng, xƣởng sản xuất sẽ chuyển mục tiêu sản xuất thành các
hoạt động cụ thể của mình để phấn đấu nhằm góp phần đạt mục tiêu chung của
công ty.
- Kế hoạch sản xuất của các phòng, phân xƣởng đƣợc giám đốc công ty và
phụ trách các phòng và các phân xƣởng xem xét, thảo luận, sửa đổi cho phù hợp
với những thay đổi của các điều kiện sản xuất của đơn vị. mọi tiến trình thực hiện
các kế hoạch, sửa đổi cũng nhƣ việc đánh giá kết quả đều đƣợc lƣu trữ hồ sơ hoạt
động của công ty.
Các phòng ban nghiệp vụ: Các phòng ban nghiệp vụ có chức năng tham
mƣu và giúp việc cho giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và
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chỉ đạo của giám đốc. Công ty hiện có 5 phòng nghiệp vụ với chức năng đƣợc quy
định nhƣ sau:
Phòng Tài chính - Kế toán: Phòng tài chính - kế toán có nhiệm vụ giải quyết
những mối quan hệ tài chính hình thành trong quá trình tuần hoàn luân chuyển vốn
trong sản xuất và kinh doanh; tổ chức hạch toán các nghiệp vụ mua bán, thanh toán
công nợ, thanh toán với ngân hàng nhà nƣớc, phân phối lợi nhuận; quản lý vốn, tài
sản, hàng hóa, chi phí bằng cách theo dõi, phản ánh chính xác sự biến động cũng
nhƣ các đối tƣợng đó. Hƣớng dẫn các bộ phận trong việc thanh toán, chế độ biểu
mẫu, sổ sách theo dõi đúng quy định.
Phòng kế hoạch vật tƣ: có chức năng lập kế hoạch sản xuất, theo dõi các mã
hàng, làm các thủ tục xuất hàng, quản lý các kho hàng của công ty. Theo dõi tình
hình vật tƣ nhập về công ty theo từng đơn hàng của từng khách hàng riêng biệt để
đảm bảo đúng hay chậm theo thời gian quy định và thông báo lại cho khách hàng
để có biện pháp xử lý, theo dõi các kế hoạch sản xuất và tiến độ giao hàng khi việc
sản xuất của công ty chƣa đáp ứng đƣợc.
Phòng tổ chức Hành chính: Có chức năng xây dựng phƣơng án kiện toàn bộ
máy tổ chức trong công ty, quản lý nhân sự thực hiện công tác chính quản trị.
- Phòng kỹ thuật và công nghệ: có chức năng hoạch định chiến lƣợc phát triển
khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cấp thay thế máy
móc thiết bị hiện đại có tính kinh tế cao hơn, tham gia giám sát hoạt động đầu tƣ về
máy móc, thiết bị của công ty và các công trình đầu tƣ xây dựng cơ bản.
Phòng kinh doanh: Chủ động tìm kiếm đối tác để phát triển mạng lƣới phân
phối, từng bƣớc mở rộng thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. Nghiên cứu và tham mƣu
cho ban lãnh đạo trong công ty định hƣớng kinh doanh.Thực hiện công tác
marketing, nghiên cứu thị trƣờng chọn lựa sản phẩm chủ lực và xây dựng chiến
lƣợc phát triển, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thƣơng mại, thực hiện liên doanh liên
kết mở rộng mạng lƣới kinh doanh trên thị trƣờng nội địa và phát triển xuất khẩu.
giao dịch và đàm phán với khách hàng.
Với sự phân công về chức năng và nhiệm vụ chi tiết cho từng phòng ban nhƣ
trên phần nào thúc đẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng
đạt hiệu quả cao hơn. Khi nhiệm vụ đƣợc phân công rõ ràng sẽ không xảy ra tình
trạng chồng chéo công việc lên nhau. Tuy mỗi bộ phận có chức năng riêng nhƣng
lại có quan hệ chặt chẽ với nhau đó là cùng nằm trong một bộ máy tổ chức của
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công ty. Do vậy hiệu quả công việc của từng bộ phận sẽ ảnh hƣởng trực tiếp tới kết
quả sản xuất kinh doanh của công ty.
2.2 Khái quát tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty.
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty cổ phần may Trƣờng Sơn

Kế toán trƣởng

Kế toán thu
chi, thanh toán

Kế toán công
nợ, tiền lƣơng

Kế toán giá
thành, TSCĐ

Thủ quỹ

Giữa các phần hành kế toán có mối quan hệ chặt chẽ với nhau so sánh đối
chiếu để đảm bảo các thông tin đƣợc ghi chép kịp thời, chính xác. Mỗi phần
hành kế toán đều chịu sự chỉ đạo của kế toán trƣởng và có quan hệ tƣơng hỗ với
các phần hành khác.
*Chức năng, nhiệm vụ của từng ngƣời:
- Kế toán trƣởng: Chỉ đạo tổ chức các phần hành kế toán, kiểm tra giám sát
toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của công ty, chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc
về chế độ hạch toán kế toán đồng thời tham vấn cho giám đốc để có thể đƣa ra
các quyết định đúng đắn.
+ Kế toán thu chi, thanh toán :
- Lập chứng từ thu - chi cho các khoản thanh toán của công ty đối với
khách hàng và các khoản thanh toán nội bộ. Phản ánh vào các sổ sách liên quan
đến phần hành kế toán hàng ngày và đối chiếu với sổ quỹ.
- Kiểm tra tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của công ty hàng ngày và
cuối tháng.Theo dõi các khoản tạm ứng.
- Tiếp nhận các chứng từ thanh toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của
chúng từ
- Cập nhật các qui định nội bộ về tiền đang chuyển, tiền gửi ngân hàng.
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- Kiểm tra, tổng hợp quyết toán toàn công ty về tiền mặt, tiền gửi ngân
hàng, các khoản tạm ứng, lƣơng, BHXH, BHYT,BHTN.
- Thực hiện các nhiệm vụ do kế toán trƣởng phân công.
- Thực hiện lƣu trữ chứng từ, sổ sách, các công văn, qui định có liên quan
vào hồ sơ nghiệp vụ.
Kế toán công nợ kiêm kế toán tiền lƣơng :
Kế toán công nợ
- Có nhiệm vụ theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả của khách
hàng. Lập danh sách khoản nợ của các công ty, đơn vị khách hàng để sắp xếp
lịch thu, chi trả đúng hạn, đúng hợp đồng, đúng thời hạn, đôn đốc, theo dõi và
đòi các khoản nợ chƣa thanh toán.
- Phân tích tình hình công nợ, đánh giá tỷ lệ thục hiện công nợ, tính tuổi nợ.
- Kiểm tra công nợ phải thu, phải trả của công ty.
- Thực hiện lƣu trữ các chứng từ , sổ sách, các công văn qui định có liên
quan vào hồ sơ nghiệp vụ.
Kế toán tiền lƣơng:
- Ngày 30 hàng tháng, căn cứ bảng chấm công trong tháng, số tiền thực
chi tháng trƣớc, tính toán, xác định quỹ lƣơng phải trả lập bảng phân bổ tiền
lƣơng, BHXH, BHYT tính vào chi phí
- Kế toán theo dõi BHXH, BHYT hàng tháng lập danh sách mua
BHXH, BHYT đối chiếu hàng tháng với cơ quan BHXH, lập sổ theo dõi trừ qua
lƣơng BHXH, BHYT theo tỉ lệ quy định.
- Kế toán giá thành: Có nhiệm vụ tập hợp chi phí nguyên vật liệu đầu vào,
chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để xác
định giá thành của sản phẩm, tham mƣu cho cấp trên để có chiến lƣợc bán hàng
hợp lý. Ngoài ra còn theo dõi tài sản cố định tại công ty.
Thủ quỹ: Có nhiệm vụ quản lý nhập và xuất tiền mặt phục vụ cho hoạt
động kinh doanh hàng ngày của công ty. Hàng ngày, phải kiểm kê số tồn quỹ
tiền mặt thực tế, đối chiếu với số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt và
báo cáo với kế toán trƣởng về tình hình nhập, xuất tiền mặt, tiền gửi trong ngày.
Theo dõi quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi, chịu trách nhiệm giao dịch với ngân hàng.
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2.2.2 Chính sách và phương pháp kế toán tại công ty cổ phần may Trường Sơn
Hình thức kế toán tại công ty.
Hiện nay công ty cổ phẩn may Trƣờng Sơn áp dụng hình thức Nhật ký chung
để thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin liên quan đến chỉ tiêu kinh tế- tài chính
phục vụ cho việc thiết lập các báo cáo tài chính và ra các quyết định.
Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã đƣợc kiểm tra, kế toán trƣớc
hết ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Sổ nhật ký chung, đồng thời với việc ghi
sổ Nhật ký chung, kế toán cũng phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào
các sổ, thẻ chi tiết liên quan.
Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, kế toán cộng số liệu trên Sổ cái, lập bảng cân đối
số phát sinh, lập bảng tổng hợp chi tiết. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng
số liệu ghi trên Sổ cái và Bảng tổng hợp chi tiết sẽ lập Báo cáo tài chính
Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại công ty cổ phần
may Trƣờng Sơn
Chứng từ gốc

Sổ nhật ký chung

Sổ kế toán chi tiêt

Sổ cái

Bảng tổng hợp
chi tiêt

Bảng cân đối
số phát sinh

Báo cáo tài chính
Sơ đồ 2.4 Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung
Ghi chú:
Ghi hằng ngày:
ghi cuối tháng:
Quan hệ đối chiếu:
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Sổ kế toán sử dụng của công ty
Với hình thức nhật ký chung, Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn sử dụng
hệ thống sổ kế toán chi tiết tổng hợp, báo cáo tài chính theo chế độ quy định:
Sổ tổng hợp: là sổ thƣờng chỉ dùng chỉ tiêu giá trị để phản ánh một cách
tổng quát các đối tƣợng cần theo dõi để lập bảng cân đối tài khoản và các báo
cáo tổng hợp khác.
Sổ Nhật ký chung: tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh ở chứng
từ gốc đều đƣợc kế toán ghi chép theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng tài
khoản vào sổ này.
Sổ Cái: là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài
chính phát sinh trong niên độ kế toán, mỗi tài khoản đƣợc mở trên một trang sổ
riêng.
Công ty sử dụng Sổ cái TK 111, 112, 131, 133, 151, 156, 331, 511, 632, 911…
Sổ tổng hợp chi tiết:
- Sổ tổng hợp chi tiết hàng hóa: để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi
tiết hàng hóa nhằm đối chiếu với số liệu TK 156 trên Sổ cái.
- Sổ tổng hợp thanh toán với khách hàng: để tổng hợp phần giá trị từ các sổ chi
tiết thanh toán với ngƣời mua nhằm đối chiếu với số liệu TK 131 trên Sổ cái.
- Sổ tổng hợp thanh toán với ngƣời bán: để tổng hợp phần giá trị từ các sổ chi
tiết thanh toán với ngƣời bán nhằm đối chiếu với số liệu TK 331 trên Sổ cái.
Ngoài ra Công ty còn sử dụng một số Sổ tổng hợp khác, nhƣ: Sổ tổng hợp
chi tiết bán hàng, Sổ TSCĐ…
Sổ chi tiết: là sổ phân tích các loại tài sản hoặc nguồn vốn theo những yêu
cầu quản lý khác nhau, nhƣ: chi tiết vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ…Sổ này thƣờng
dùng chỉ tiêu giá trị và các chỉ tiêu khác nhƣ: số lƣợng, đơn giá…
Công ty sử dụng các sổ chi tiết sau:
- Sổ chi tiết hàng hóa
- Thẻ kho
- Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời mua
- Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời bán
- Thẻ TSCĐ
- Sổ chi tiết bán hàng
- Sổ chi tiết quỹ tiền mặt
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2.2.2.3. Chế độ, chính sách kế toán Công ty đang áp dụng
- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt
Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006
của Bộ trƣởng Bộ tài chính.
- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01…đến ngày 31/12…
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong hạch toán kế toán: Việt Nam đồng (VNĐ)
- Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung
- Hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên
- Hạch toán chi tiết hàng tồn kho theo phƣơng pháp ghi thẻ song song.
- Tính giá vốn hàng tồn kho theo phƣơng pháp nhập bình quân sau mỗi lần nhập.
- Tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ
- Tính và trích khấu hao TSCĐ theo phƣơng pháp đƣờng thẳng.
2.2.2.4. Chứng từ sử dụng
Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng:
- Hóa đơn GTGT
- Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho
- Phiếu thu, phiếu chi
- Giấy báo Nợ, giấy báo Có
- Bảng phân bổ công cụ, dụng cụ
- Bảng kê chi tiền
- Bảng chấm công, bảng thanh toán lƣơng
- Bảng phân bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận nghỉ ốm hƣởng
bảo hiểm xã hội
- Biên bản giao nhận TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ…
2.2.2.5. Hệ thống báo cáo tài chính
Công ty áp dụng hệ thống báo cáo tài chính đúng mẫu biểu về chế độ kế
toán hiện hành của Bộ tài chính. Việc lập báo cáo đƣợc kế toán công ty vận
dụng một cách khoa học, phú hợp với quy định chung của Nhà nƣớc đồng thời
phù hợp đặc thù kinh doanh của công ty .
Báo cáo tài chính gồm:
- Biểu cân đối kế toán
(mẫu B01 – DN)
- Biểu báo cáo kết quả kinh doanh
(mẫu B02 – DN)
- Lƣu chuyển tiền tệ
(mẫu B03 – DN)
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- Thuyết minh báo cáo tài chính
(mẫu B09 - DN)
Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
Hệ thống tài khoản kế toán phán ánh và giám sát thƣờng xuyên, liên tục, có
hệ thống về tình hình sự vận động của từng loại tài sản, nguồn vốn cũng nhƣ
từng quá trình kinh doanh tại công ty. Công ty áp dụng hệ thống tài khoản kế
toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006của Bộ trƣởng bộ tài
chính và lựa chọn ra các tài khoản thích hợp để vận dụng vào hoạt động kế toán
2.3 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
2.3.1 Đặc điểm doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt
Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006
của Bộ trƣởng Bộ tài chính.
- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01…đến ngày 31/12…
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong hạch toán kế toán: Việt Nam đồng (VNĐ)
- Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung và Hạch
toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên
+ Hạch toán chi tiết hàng tồn kho theo phƣơng pháp ghi thẻ song song.
+Tính giá vốn hàng tồn kho theo phƣơng pháp bình quân sau mỗi lần nhập.
+ Tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ
+ Tính và trích khấu hao TSCĐ theo phƣơng pháp đƣờng thẳng.
-Chu trình kế toán đƣợc tổ chức chặt chẽ theo bốn bƣớc:
+ Kiểm tra chứng từ: xác định chứng từ về tính hợp pháp, hợp lệ, trung thực
đúng chế độ kế toán
+ Hoàn chỉnh chứng từ: ghi chép nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhƣ số
tiền số thực xuất ….tổng hợp số liệu. lập và định khoản kế toán.
+ Luân chuyển chứng từ: tùy theo tính chất nội dung của từng loại chứng từ kế
toán luân chuyển vào các bộ phận đƣợc quy định để làm sổ kế toán kịp thời và
chính xác.
+ Lƣu trữ chứng từ: bộ phận kế toán có trách nhiệm tổ chức bảo quản, lƣu trữ
đầy đủ có hệ thống và khoa học theo đúng quy định.
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2.3.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
2.3.2.1.Kế toán doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ
Chứng từ sử dụng trong hạch toán kế toán doanh thu bán hàng
- Hóa đơn giá trị gia tăng
- Hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng
- Chứng từ thanh toán: giấy báo có
- Các chứng từ có liên quan khác
 Quy trình hạch toán
Căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán ghi vào sổ chi tiết bán hàng cho các
mặt hàng tiêu thụ. Trƣờng hợp mua hàng trả tiền ngay, kế toán căn cứ vào hóa
đơn GTGT và các chứng từ ghi giảm doanh thu (nếu có), lập sổ chi tiết bán hàng
và vào sổ Nhật ký chung. Sổ chi tiết bán hàng dùng để theo dõi chi tiết doanh
thu tiêu thụ của từng mặt hàng. Nếu trong trƣờng hợp khách hàng chƣa thanh
toán, kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT vào sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết
thanh toán với ngƣời mua và sổ Nhật ký chung. Từ đó kế toán vào sổ Cái TK
131. Cuối tháng tiến hành đối chiếu giữa sổ cái TK 131 và sổ tổng hợp thanh
toán với ngƣời mua.
Quy trình hạch toán:
HĐ GTGT

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

SỔ CÁI TK 511;131

SỔ,THẺ KẾ TOÁN CHI
TIẾT TK 131

SỔ TỔNG HỢP THANH
TOÁN VỚI NGƢỜI MUA

Bảng cân đối tài khoản

BCTC

Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty cổ phần may Trường Sơn
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng hoặc cuối kỳ
Đối chiếu,kiểm tra.
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Ví dụ:
Tháng 05/2013 Công ty phát sinh một số nghiệp vụ bán hàng. Căn cứ vào
các chứng từ trên kế toán tiến hành ghi vào sổ NKC, từ Sổ Nhật ký chung vào sổ
cái 511, Sổ cái TK 333,Sổ cái TK131 ,Căn cứ vào hoá đơn bán hàng tiến hành
theo dõi các khoản nợ phải thu trên sổ chi tiết 131.
- Ngày 11/05/2013 bán hàng cho công ty cổ phần thƣơng mại Hoa Vinh
theo hợp đồng số 0002842 chƣa thanh toán.
- Ngày 16/05/2013 bán hàng cho công ty TNHH Nam Việt hợp đồng số
0002855 thanh toán ngay bằng chuyển khoản
- Ngày 21/05/2013 bán hàng cho công ty Hồng Anh theo hợp đồng số
0002871 chƣa thanh toán
Ngày 21/05/2013 bán hàng cho công ty Thuận Phát theo hợp đồng số
0027873 chƣa thanh toán
- Ngày 29/05/2013 công ty cổ phần thƣơng mại Hoa Vinh trả lại hàng
không đạt tiêu chuẩn

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu 2.1: Hóa đơn GTGT
Công ty cổ phần may Trường Sơn
Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dương Kinh - HP

Mẫu số:01GTKT-3LL- 01
Ký hiệu: 01AA/ 13P
0002842
HOÁ ĐƠN GTGT
Liên 3: Nội bộ
Ngày 11/05/2013
Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Địa chỉ
: Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dƣơng Kinh – Hải Phòng
Điện thoại
: 031.385.267
MS:
0 1

0 1 2 6 8 6 3

8

Họ tên ngƣời mua hàng: Công ty Cổ phần thƣơng mại Hoa Vinh
Địa chỉ
: Đống Đa – Hà Nội
Hình thức thanh toán : Chƣa thanh toán
MS:
0 6
STT Tên hàng hoá

0 7 3 6 3 4 7

1

Đơn vị

Số lƣợng Đơn giá

Thành tiền

1

Áo Sơmi

Chiếc

200

230.000

46.000.000

2

Quần âu

Chiếc

200

250.000

50.000.000

3

Áo vest

Chiếc

100

400.000

40.000.000

Cộng tiền hàng

136.000.000

Thuế GTGT: 10%
Tiền thuế GTGT:13.600.000
Tổng cộng tiền thanh toán:
149.600.000
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bốn mƣơi chín triệu sáu trăm nghin đồng
Ngƣời mua hàng
Kế toán trƣởng
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn
(Nguồn: Phòng kế toán công ty cổ phần may

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trường Sơn
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Biểu 2.2: Hóa đơn GTGT

Mẫu số:01GTKT-3LL- 01

Công ty cổ phần may Trường Sơn

Ký hiệu: 01AA/ 13P
002855

Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dương Kinh - HP

HOÁ ĐƠN GTGT
Liên 3: Nội bộ
Ngày 16/05/2013
Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Địa chỉ
: Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dƣơng Kinh - Hải Phòng
Điện thoại
: 0313.815267
MS:
0 1

0 1 2 6 8 6 3

8

Họ tên ngƣời mua hàng: Công ty TNHH Nam Việt
Địa chỉ
: Thụy Hƣơng- Kiến thụy – Hải Phòng
Hình thức thanh toán : Chuyển khoản
MS:
0 6

0 7 3 6 3 4 7

1

STT Tên hàng hoá

Đơn vị

Số lƣợng Đơn giá

Thành tiền

1

Áo sơmi

Chiếc

300

180.000

54.000.000

2

Đầm công sở

Chiếc

150

350.000

52.500.000

3

Quần kaki

Chiếc

200

250.000

50.000.000

4

Áo chống nắng

Chiếc

300

160.000

48.000.000

Cộng tiền hang

204.500.000

Thuế GTGT: 10%
Tiền thuế GTGT: 20.450.000
Tổng cộng tiền thanh toán:
224.950.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm hai mƣơi tƣ triệu chín trăm năm mƣơi nghìn đồng
Ngƣời mua hàng
Kế toán trƣởng
Giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
(Nguồn:phòng kế toán tại công ty cổ phần may Trường Sơn)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu 2.3: Giấy báo Có của ngân hàng

GIẤY BÁO CÓ
Số TK: 102010000973216
Tên Tài khoản: Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng xin trân trọng thông báo: Tài khoản
của quý khách đƣợc ghi có với nội dung sau
Ngày
15/05/2013

Số tiền
224.950.000

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

Loại tiền
VND

Diễn giải
NH Phát lệnh: PHÒNG THANH
TOÁN NGÂN QUỸ
NH giữ tài khoản: Chi nhánh Hải
Phòng – NHTMCP CÔNG
THƢƠNG VIỆT NAM
Số TK: 102010000973216
Ngƣời chuyển: CÔNG TY TNHH
Nam Việt
Nội dung giao dịch: Thanh toán
tiền hàng
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Biểu số 2.4: Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời mua
(Nguồn:phòng kế toán tại công ty cổ phần may Trƣờng Sơn)
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Địa chỉ: Hòa Nghĩa – Dƣơng Kinh - HP

Mẫu số S31 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC
ngày 20/03/02006 của Bộ trƣởng BTC

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA
Tháng 05/2013
Tài khoản: 131 (Trích)
Đối tƣợng: Công ty cổ phần thƣơng mại Hoa Vinh
Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
NT
ghi sổ SH
NT

Diễn giải

TK
ĐƢ

Số phát sinh
Nợ

Số dƣ
Nợ

Có

Số dƣ đầu tháng

20.500.000

SPS tháng
21/05 0002842 21/05

Doanh thu bán
hàng

511

Thuế GTGT phải
nộp

3331 13.600.000

29/05 0002842 29/05 Hàng bán bị trả lại 531
Thuế GTGT
hàng bán bị trả
lại
Cộng SPS tháng
Số dƣ cuối tháng

3331

136.000.000

156.500.000
170.100.000
5.700.000 164.400.000
570.000

163.830.000

149.600.000 6.270.000
163.830.000

Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang
Ngày mở sổ: 01/05/2013
Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Ngƣời ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trƣởng
(Ký, họ tên)

Từ sổ chi tiết thanh toán với ngƣời mua, kế toán vào sổ tổng hợp thanh toán
với ngƣời mua.

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu số 2.5: Sổ tổng hợp thanh toán với ngƣời mua
SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA
Tháng 05/2013
Tài khoản: 131 (Trích)
STT

Khách
hàng

Số dƣ đầu kỳ
Nợ

Có

Số dƣ cuối kỳ

SPS trong kỳ
Nợ

Có

Nợ

1

Công ty
20.500.000
CP thƣơng
mại Hoa
Vinh

149.500.000 6.270.000 163.380.000

2

Công ty
Hồng Anh

209.000.000

209.000.000

3

Công ty
Thuận
Phát

45.600.000

176.000.000

221.600.000

175.800.000

650.000.000 6.270.000 719.530.000

………
Cộng

Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Người lập
(Ký tên)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

Kế toán trưởng
(Ký tên)
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Biểu số 2.6: Sổ nhật ký chung
(TRÍCH)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm 2013
(Đơn vị tính: Đồng)
Chứng từ
SH

NT

Diễn giải

Đã
ghi
SC

STT SH
Dòng TK

Số phát sinh
Nợ

Có

Số trang trƣớc chuyển sang
…………
0002842 11/05 Doanh thu bán sản phẩm

X

131

149.6000.000

511

136.000.000

3331

13.600.000

X

112 224.950.000
511
3331

204.500.000
20.450.000

Bán hàng cho công ty Hồng
0002871 21/05
X
Anh

131 209.000.000
511
3331

190.000.000
19.000.000

Doanh thu bán hàng cho
0002873 21/05
X
công ty Thuận Phát

131 176.000.000
511
3331

160.000.000
16.000.000

GBC

112
515

30.600.000

0002855 16/05 Doanh thu bán sản phẩm
.........

…… ……………….

25/05 Thu tiền lãi từ ngân hàng

Công ty cổ phần thƣơng
0002842 29/05
mại hoa Vinh trả lại hàng
..........

30.600.000

531 5.700.000
3331 570.000
131

6.270.000

......
Cộng chuyển trang sau

15.606.910.330 15.606.910.330
Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Giám đốc

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu 2.7: Sổ chi tiết bán hàng
Đơn vị: Công ty CP may Trƣờng Sơn
Địa chỉ: Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dƣơng Kinh - HP

Mẫu số S35 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Sản phẩm: Áo sơmi
Năm 2013

ĐVT: VNĐ
Ngày
tháng

Doanh thu

Chứng từ

TK 531

TKĐƢ

Diễn giải

Số lƣợng

Đơn giá

Thành tiền

SH

NT

......

.......

.........................................

0002842

11/05

Bán cho công ty cổ phần thƣơng
mại Hoa Vinh

131

200

16/05

0002855

16/05

Bán cho Cty TNHH Nam Việt

112

300

180.000

54.000.000

0

21/05

0002871

21/05

Bán cho công ty Hồng Anh

131

350

210.000

73.500.000

0

21/05

0002873

21/05

Bán hàng cho công ty Thuận Phát

131

300

200.000

60.000.000

0

......

............

11/05

.....

...............

Cộng số phát sinh
- Doanh thu thuần
- Giá vốn hàng bán
- Lãi gộp

....................
230.000

5.700.000

46.000.000

391.250.000
335.685.500
55.564.500

Cộng
Ngƣời ghi sổ

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

Kế toán trƣởng

Giám đốc
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Biểu số 2.8: Sổ tổng hợp chi tiết
Đơn vị: : Công ty Cổ phần may Trường Sơn
Địa chỉ: Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dƣơng Kinh - Hải Phòng.

SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT BÁN HÀNG
(Trích)
Tháng 05 năm 2013
Đơn vị tính: VNĐ

STT Tên sản phẩm

Doanh thu bán Khoản
hàng
giảm trừ

Doanh thu
thuần

Giá vốn hàng
bán

Lãi gộp

1

Áo sơmi

396.950.500

5.700.000 391.250.500

335.685.500

55.564.500

2

Áo vest

440.473.439

0

440.473.439

405.599.265

34.874.174

3

Quần âu

385.190.749

0

385.190.749

336.414.191 39.776.558

4

Áo chống nắng 208.575.250

0

208.575.250

170.350.125

…………….

………

Cộng

2.002.500.000

38.225.125

15.125.465 1.987.374.535 1.643.500.000 343.874.535

Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Ngƣời ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trƣởng
(Ký, họ tên)

(Nguồn:phòng kế toán tại công ty Cổ phần may Trường Sơn)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu số 2.9: Sổ cái TK 511 (TRÍCH)
SỔ CÁI
Tháng 5 năm 2013
Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Số hiệu 511
(Đơn vị tính: đồng)
Chứng từ

NKC

NTGS

Diễn giải

T.sổ

STT
dòng

TK
ĐƢ

Số phát sinh
Nợ

Có

Số dƣ đầu tháng
Số phát sinh trong
tháng
……

………

…

……………………

11/05

DT bán sản phẩm cho
công ty CP thƣơng
mại Hoa Vinh

131

136.000.000

16/05

Dt bán sản phẩm cho
công ty TNHH Nam
Việt

112

204.500.000

21/05

DT bán sản phẩm cho
công ty Hồng Anh

131

190.000.000

21/05 0002873

21/05

DT bán sản phẩm cho
công ty Thuận Phát

131

160.000.000

.......

.......

..................

31/05 PKT57

31/05

Kết chuyển doanh thu
hàng bán bị trả lại

531 5.700.000

31/05 PKT52

31/05

Kết chuyển doanh thu
thuần

911 2.002.500.000

11/05 0002842

16/05 0002855

21/05 0002871

..

Cộng phát sinh tháng

2.002.500.000 2.002.500.000

Số dƣ cuối tháng
Cộng lũy kế từ đầu
quý

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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2.3.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại công
ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty chủ yếu phát sinh do lãi nhận
đƣợc từ các khoản tiền gửi ngân hàng, chi phí tài chính phát sinh do phải trả tiền
lãi cho các khoản nợ vay.
Chứng từ sử sụng
- Phiếu thu
- Giấy báo có, giấy báo nợ của ngân hàng
- Các chứng từ sổ sách có liên quan
Tài khoản sử dụng
TK 515 – Doanh thu hạt động tài chính
TK 635 – Chi phí tài chính
Sơ đồ 2.6: Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài
chính tại công ty cổ phần may Trường Sơn
Chứng từ gốc

Sổ nhật ký chung

Sổ cái TK 515,635,111,112,

Bảng cân đối số phát sinh

Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày:
Ghi cuối tháng

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Ví dụ 1: Ngày 15/05/2013 công ty nhận đƣợc lãi tiền gửi ngân hàng tháng
5/2013 của ngân hàng VIETINBANK CHI NHÁNH Hải Phòng, số tiền là
10.526.120
Biểu 2.10: Giấy báo có

Giấy báo có
Số TK: 102010000973216
Tên Tài khoản: Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng xin trân trọng thông báo: Tài khoản
của quý khách đƣợc ghi có với nội dung sau
Ngày
15/05/2013

Số tiền
10.526.120

Loại tiền
VND

Diễn giải
NH Phát lệnh: PHÒNG THANH
TOÁN NGÂN QUỸ
NH giữ tài khoản: Chi nhánh Hải
Phòng – NHTMCP CÔNG
THƢƠNG VIỆT NAM
Số TK: 102010000973216
Ngƣời chuyển: NHTMCP công
thƣơng Việt Nam, chi nhánh Hải
Phòng
Nội dung giao dịch: Lãi tiền gửi
ngân hàng

Ví dụ 2: Ngày 31/05/2013nhận đƣợc giấy báo Nợ của ngân hàng về lãi vay
tháng 05 năm 2013
Căn cứ vào Giấy báo nợ (Biểu số 2.11),kế toán vào sổ Nhật kí chung (Biểu
số 2.12), từ số liệu sổ nhật kí chung ghi vào sổ cái TK 635 (Biểu số 2.13) sau đó
từ sổ Cái TK 635 lập bảng cân đối số phát sinh. Cuối năm căn cứ vào bảng cân
đối số phát sinh và sổ cái tài khoản 635 lập báo cáo tài chính.

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu 2.11: Giấy báo nợ

Giấy báo nợ
Số TK: 102010000973216
Tên Tài khoản: Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng xin trân trọng thông báo: Tài khoản
của quý khách đƣợc ghi nợ với nội dung sau
Ngày
31/05/2013

Số tiền
22.650.000

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

Loại tiền
VND

Diễn giải
NH Phát lệnh: PHÒNG THANH
TOÁN NGÂN QUỸ
NH giữ tài khoản: Chi nhánh Hải
Phòng – NHTMCP CÔNG
THƢƠNG VIỆT NAM
Số TK: 102010000973216
Ngƣời chuyển: Công ty cổ phần
may Trƣờng Sơn
Nội dung giao dịch: Trả lãi vay
ngân hàng
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Biểu 2.12: Sổ nhật ký chung
(TRÍCH)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm 2013
(Đơn vị tính: Đồng)
Chứng từ
SH

NT

Diễn giải

Đã
ghi
SC

STT

Số phát sinh

SH

Dòng TK

Nợ

Có

Số trang trƣớc
chuyển sang
…………
GBC

15/05

Lãi tiền gửi ngân
X
hàng vietinbank

112

10.526.120

515
.........

…… ……………….

0002871

Bán hàng cho công
21/05
X
ty Hồng Anh

GBC

25/05

..........

......

GBC

Tiền lãi của khách
27/05 hàng mua hàng trả

Thu tiền lãi từ ngân
hàng

chậm
GBN

31/05

Trả tiền lãi vay
ngân hàng
Cộng chuyển trang
sau

10.526.120

131
511
3331

209.000.000

112
515

30.600.000

112
515

7.835.906

635
112

22.650.000

190.000.000
19.000.000
30.600.000

7.835.960

22.650.000

15.606.910.330

15.606.910.330

Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Giám đốc
(Đã ký)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu 2.13: Sổ chi tiết TK 515

Đơn vị: Công ty CP may Trƣờng Sơn
Địa chỉ: Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dƣơng Kinh - HP

Mẫu số S38 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Số hiệu TK: 515 – Doanh thu tiền lãi gửi

ĐVT: VNĐ
Ngày
tháng

Chứng từ
SH

15/05
25/05
27/05

Diễn giải

Số phát sinh

TKĐƢ

NT

Nợ

......

.......

..................................... .....

GBC

15/05

Lãi tiền gửi ngân hàng
112
vietinbank

10.526.120

GBC

25/05

Lãi tiền gửi ngân hàng

112

30.600.000

27/05

Tiền lãi của khách
hàng mua hàng trả

112

7.835.960

GBC

...............

Có
....................

chậm
......
31/05

PKT
52

Ngƣời ghi sổ
(Ký, họ tên)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

............
Kết chuyển doanh thu
911
hoạt động tài chính

189.542.526

Cộng

189.542.526

189.542.526

Kế toán trƣởng
(Ký, họ tên)
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Biểu số 2.14: Sổ cái TK 515 (TRÍCH)
SỔ CÁI
Tháng 5 năm 2013
Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính
Số hiệu 515
(Đơn vị tính: đồng)
Chứng từ
NTGS

SH

NKC
Diễn giải

NT

T.sổ

Số phát sinh

STT TKĐƢ
dòng

Nợ

Có

Số dƣ đầu tháng
Số phát sinh trong
tháng
……

……… …

……………………

15/05

GBC

15/05

Lãi tiền gửi ngân hàng
vietinbank

.......

..

.......

..................

25/05

GBC

25/05

Lãi tiền gửi ngân hàng
vietcombank

27/05
31/05

112

10.526.120

112

30.600.000

27/05

Tiền lãi của khách hàng
trả chậm

112

7.835.960

PKT52 31/05

Kết chuyển doanh thu
hoạt động tài chính

911

GBC

Cộng phát sinh tháng

189.542.526
189.542.526 189.542.526

Số dƣ cuối tháng
Cộng lũy kế từ đầu quý

Ngƣời lập sổ
(ký, họ tên)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

Kế toán trƣởng
(ký, học tên)

Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)
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Biểu số 2.15: Sổ cái TK 635 (TRÍCH
SỔ CÁI
Tháng 5 năm 2013
Tên tài khoản: Chi phí tài chính
Số hiệu 635
(Đơn vị tính: đồng)
Chứng từ
NTGS

SH

NKC
Diễn giải

NT

T.sổ

Số phát sinh
STT TKĐƢ
dòng

Nợ

Có

Số dƣ đầu tháng
Số phát sinh trong
tháng
……

……… …

……………………

20/05

PC389 20/05

Chiết khấu thanh toán
cho công ty Lê Hoa

...

.......

........

.........

31/05

GBN

31/05

PKT53 31/05

31/05

112

2.800.000

Trả tiền lãi ngân hàng

112

22.650.000

Kết chuyển chi phí tài
chính

911

88.485.235

Cộng phát sinh tháng

88.485.235

88.485.235

Số dƣ cuối tháng
Cộng lũy kế từ đầu
quý

Ngƣời lập sổ
(ký, họ tên)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

Kế toán trƣởng
(ký, học tên)

Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)
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2.3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
 Chứng từ kế toán sử dụng
Kế toán giá vốn hàng bán công ty sử dụng chứng từ là:
• Phiếu xuất kho
• Các chứng từ liên quan khác nhƣ: Giấy biên nhận, phiếu chi, giấy báo nợ…
 Tài khoản sử dụng
Để hạch toán giá vốn hàng bán kế toán sử dụng các tài khoản:
TK 632 – Giá vốn hàng bán
Và các tài khoản liên quan khác : TK 133(1) – Thuế GTGT khấu trừ
TK 331 – Phải trả ngƣời bán…
 Sổ kế toán sử dụng
Kế toán giá vốn hàng bán công ty sử dụng các loại sổ:
- Sổ chi tiết tài khoản 632
- Sổ nhật ký chung
- Sổ cái tài khoản 632
- Và sổ chi tiết,sổ cái của một số tài khoản liên quan khác
 Phƣơng pháp hạch toán:
Bút toán phản ánh giá vốn hàng bán:
. Phƣơng pháp xác định giá vốn hàng hoá:
Công ty xác định giá vốn hàng hoá theo phƣơng thức bình quân sau mỗi
lần nhập
PTN
PN
=
SLN
Giải thích
PN : Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhâp
PTN : Giá thực tế hàng hoá tồn kho sau mỗi lần nhập
SLN : Số lƣợng thực tế hàng hoá tồn sau mỗi lần

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Ví dụ: Tính giá vốn hàng bán cho mặt hàng áo sơmi
-

Ngày 1/5/2013 tồn kho 300 sản phẩm, đơn giá 160.000đ/chiếc
Ngày 06/05/2013 nhập kho 300 sản phẩm, đơn giá 180.000đ/chiếc
Ngày 11/05/2013 xuất kho 200 sản phẩm cho công ty cổ phần thƣơng mại
Hoa Vinh
Ngày 12/05/2013 nhập kho 400 sản phẩm, đơn giá 130.000đ/sản phẩm
Ngày 16/5/2013 xuất kho 300 sản phẩm cho công ty TNHH Nam Việt

Đơn giá bình quân sau lần nhập ngày 06/05
Đơn giá bình
quân của mặt
hàng áo sơmi

(300 x 160.000) + (300 x 180.000)
=

=

170.000đ/chiếc

300 + 300

Vậy trị giá hàng xuất kho ngày 11/05 là: 170.000đ x 200 = 34.000.000
Tồn: (300 x 160.000) + (300 x 180.000) – (200 x 170.000) = 68.000.000đ
Đơn giá bình quân sau lần nhập ngày 12/05
Đơn giá bình
quần sau ngày
12/05

150.000đ/SP

68.000.000 + (400 x 130.000)
=

=
400 + 400

Trị giá hàng xuất kho ngày 16/05 là 150.000đ x 300 = 45.000.000
Tồn : 68.000.000 + (400 x 130.000) – 45.000.000 = 75.000.000

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu số 2.16: Phiếu xuất kho
Công ty CP may Trường Sơn
Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dƣơng Kinh - HP

Mẫu số 02-VT
(Ban hành theo quyết định số
15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của
Bộ Trƣỏng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 11 tháng 05 năm 2013
Số: 115
Nợ TK 632
Có TK 155
Họ, tên ngƣời nhận hàng : Địa chỉ (bộ phận)
Lý do xuất kho
: Xuất bán cho Công ty Cổ phần thƣơng mại Hoa Vinh
Xuất tại kho
: Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Số lƣợng
STT

Tên sản phẩm

Mã Đơn
Đơn giá
số
vị Yêu Thực
cầu xuất

Thành tiền

01

Áo sơmi

chiếc 200 200

170.000 34.000.000

02

Quần âu

chiếc 200 200

200.000 40.000.000

03

Áo vest

chiếc 100 100

320.000 32.000.000

Tổng cộng

106.000.000

Cộng thành tiền (bằng chữ : Một trăm linh sáu triệu đồng chẵn.
Xuất, ngày 11 tháng 05 năm 2013
Thủ kho Ngƣời lập phiếu Kế toán trƣởng Ngƣời nhận
Giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên,
đóng dấu)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu số 2.17: Phiếu xuất kho
Công ty cổ CP may Trường Sơn
Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dương Kinh – HP

Mẫu số 02-VT
(Ban hành theo quyết định số 15/ 2006 /QĐ –
BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trƣỏng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 16 tháng 05 năm 2013
Số 126

Nợ TK 632
Có TK 155

Họ, tên ngƣời nhận hàng : Địa chỉ (bộ phận )
Lý do xuất kho
: Xuất bán cho Công ty TNHH Nam Việt
Xuất tại kho
: Công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Số lƣợng
STT

Tên hàng hoá

Mã Đơn
Đơn giá Thành tiền
số
vị Yêu Thực
cầu xuất

01

Áo sơmi

chiếc 300 300

150.000 45.000.000

002

Đầm công sở

chiếc 150 150

300.000 45.000.000

03

Quần kaki

chiếc 200 200

200.000 40.000.000

04

Áo chống nằng

chiếc 300 300

120.000 36.000.000

Tổng cộng

166.000.000

Cộng thành tiền (bằng chữ): Một trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn
Xuất, ngày 16 tháng 05 năm 2013
Thủ kho Ngƣời lập phiếu Kế toán trƣởng Ngƣời nhận Giám đốc
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên,
đóng dấu
(Nguồn:phòng kế toán tại công ty cổ phần may Trường Sơn)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu số 2.18: Sổ chi tiết giá vốn
Đơn vị: Công ty cổ phần may Trường Sơn
Địa chỉ: Tổ 8 – Hòa Nghĩa –Dƣơng Kinh - Hải Phòng.
SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN
Tên sản phẩm: Áo sơmi
Tháng 5 năm 2013 (trích)
Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ

Ngày
tháng ghi
sổ

SH

Diễn giải

Ngày
tháng

Số
lƣợng

Đơn giá Thành tiền

…
11/05

PX115 11/05

Xuất bán cho công ty cổ
phần thƣơng mại Hoa Vinh

200

170.000

34.000.000

300

150.000

45.000.000

…
16/05

PX126 16/05

Xuất bán cho công ty TNHH
Nam Việt
………

21/05

PX138 21/05

21/05

PX144 21/05

Xuất bán cho C.Ty Hồng
Anh
Xuất bán cho C.Ty Thuận
Phát

……..
350

160.000

56.000.000

300

165.000

49.500.000

…
Cộng phát sinh

335.685.500

Sổ này có 03 trang, đánh số từ trang số 01 tới trang 03
Ngày mở sổ: 01/05/2013

Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Ngƣời ghi sổ

Kế toán trƣởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Nguồn:phòng kế toán tại công ty cổ phần may Trường Sơn)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu số 2.19: Sổ tổng hợp giá vốn
Đơn vị: Công ty CP may Trường Sơn
Địa chỉ: : Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dƣơng Kinh- Hải Phòng.
SỔ TỔNG HỢP CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN
Tháng 05 năm 2013
(trích)
Đơn vị tính: VNĐ
STT

Tên sản phẩm

Giá vốn hàng
bán

01

Áo sơmi

335.685.500

02

Quần âu

428.000.000

03

Áo vest

105.500.000

04

Quần kaki

125.000.000

05

Áo chống nắng

260.000.000

06

Quần jean

389.314.500

Cộng

1.643.500.000

- Sổ này có 02 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang số 02
- Ngày mở sổ: 01/05/2013
Ngày 31 tháng05 năm 2013
Ngƣời ghi sổ
(Ký, họ tên)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

Kế toán trƣởng
(Ký, họ tên)
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Biểu số 2.20 : sổ nhật ký chung
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm 2013
(TRÍCH)
(Đơn vị tính: Đồng)
Chứng từ
NTGS

SH

Diễn giải

NT

Đã
ghi
SC

Số trang trƣớc chuyển
sang
…………
Giá vốn hàng bán cho
11/05 PX115
11/05 Công ty cổ phần x
thƣơng mại Hoa Vinh
11/05 0002842 11/05 Doanh thu bán sản phẩm x

16/05 PX126

Giá vốn hàng bán cho
16/05 công ty TNHH Nam x
Việt

16/05 0002855 16/05 Doanh thu bán sản phẩm x
…..

.........

21/05 PX138

…… ……………….
Giá vốn hàng bán cho
21/05
x
công ty Hồng Anh

Bán hàng cho công ty
21/05 0002871 21/05
x
Hồng Anh
21/05 PX144

21/05

Giá vốn hàng bán cho
x
công tyThuận Phát

21/05 0002873 21/05 Doanh thu bán sản phẩm x
......
..........
31/05 PKT53

......
31/05 Kết chuyển giá vốn
Cộng chuyển trang sau
Kế toán trƣởng

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

x

STT SH
dòng TK

632
155

Số phát sinh
Nợ

Có

106.000.000
106.000.000

131 149.6000.000
511
3331

136.000.000
13.600.000

632
155

166.000.000

166.000.000

111
224.950.000
511
3331
632
155
131
511
3331
632
155
131
511
3331

155.000.000

911
632

1.643.500.000

204.500.000
20.450.000

155.000.000
209.000.000
190.000.000
19.000.000
140.000.000
140.000.000
176.000.000
160.000.000
16.000.000

1.643.500.000
15.606.910.330 15.606.910.330
Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Giám đốc
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Biểu 2.21: Sổ cái
SỔ CÁI
Tháng 5 năm 2013
Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán
Số hiệu 632
(Đơn vị tính: đồng)
Chứng từ

NT
GS

SH

NKC
Diễn giải

NT

T.sổ

STT
dòng

TK
ĐƢ

Số phát sinh
Nợ

Có

Số dƣ đầu tháng
Số phát sinh trong tháng
…

……… ……. ……………

Giá vốn hàng bán cho công
11/05 PX115 11/05 ty CP thƣơng mại Hoa
Vinh

155 106.000.000

Giá vốn hàng bán cho c.ty
TNHH Nam Việt

155 166.000.000

16/05 PX126 16/05

..................
Giá vốn hàng bán cho công
21/05 PX138 21/05 ty Hồng Anh

155 155.000.000

Giá vốn hàng bán cho công
21/05 PX144 21/05 ty Thuận Phát

155 140.000.000

.......

..

.......

31/05 PN352 31/05
31/05 PKT53 31/05

..................
Giảm giá vốn do hàng bị
trả lại
Kết chuyển giá vốn hàng
bán
Cộng phát sinh tháng

155

4.200.000

911 1.643.500.000

1.643.500.000 1.643.500.000

Số dƣ cuối tháng
Cộng lũy kế từ đầu quý

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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2.3.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh

Kế toán chi phí bán hàng.
Tài khoản 641 đƣợc sử dụng để phản ánh chi phí phát sinh trong quá trình
tiêu thụ hàng hoá, lao vụ nhƣ chi phí vận chuyển, bốc dỡ, giới thiệu, bảo hành
Chứng từ sử dụng
Bảng thanh toán lƣơng
Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định
Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng
Phiếu xuất kho
Các hóa đơn dịch vụ mua ngoài
Phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng
Tài khoản sử dụng
Kế toán chi phí bán hàng sử dụng tài khoản 641
Sổ kế toán sử dụng
• Sổ chi tiết tài khoản 641
• Sổ nhật ký chung
• Sổ cái tài khoản 641
• Và sổ cái của một số tài khoản liên quan
Trình tự ghi sổ kế toán
Chứng từ gốc
Sổ nhật ký chung
Sổ chi tiết TK 641
Sổ cái TK 641,111,112,331
Bảng cân đối số phát sinh

Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày:
Ghi cuối tháng
Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí gián tiếp chỉ phục vụ cho quá trình
quản lý liên quan đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Cũng giống chi phí
bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp cho hoạt động kinh doanh.
Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm:
+ Chi phí nhân viên quản lý: lƣơng, phụ cấp
+ Chi phí công cụ, văn phòng phẩm, hành chính
+ Khấu hoa TSCĐ
+ Fax, điện thoại, vệ sinh, tiếp khách, công tác phí, xăng, dầu, cầu, phà...
+ Sửa chữa thƣờng xuyên
+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
+ Chi phí bằng tiền khác
Phƣơng pháp hạch toán:
Chứng từ gốc

Sổ nhật ký chung

Sổ chi tiết TK 642

Sổ cái TK 642,111,112,331

Bảng cân đối số phát sinh

Báo cáo tài chính
Sơ dồ 2.7: Quy trình ghi sổ kế toán chi phí bán hàng theo hình thức nhật ký chung
Ghi chú:
Ghi hàng ngày:
Ghi cuối tháng:

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu 2.22.Bảng thanh toán tiền lƣơng
BỘ PHẬN BÁN HÀNG
Tháng 5 năm 2013
Công ty Cổ phần may Trường Sơn
Địa chỉ: Tổ8 – Hòa Nghĩa – Dương Kinh – Hải Phòng

STT

Họ tên

Ngày
Mức lƣơng
công
theo HĐ
thực tế đi
làm

Tổng
lƣơng
phải trả

Phụ cấp
ăn ca

1

Lê Thế Hùng

4.200.000

26

4.200.000

400.000

2

Đỗ Văn Duy

3.300.000

26

3.300.000

415.385

3

Trần Thị Lan

3.100.000

26

3.100.000

4

Nguyễn Thị Nụ

3.100.000

26

Nguyễn Thị Ngát

3.000.000

26

Tổng

26.700.000

Lƣơng
làm
thêm giờ

Tổng
lƣơng

Tạm
ứng

9.5%
BHXH,
BHTN,
BHYT,
KPCĐ

Thực lĩnh

4.600.000

0

399.000

4.201.000

3.969.231

0

313.500

3.655.731

400.000

3.500.000

0

294.500

3.205.500

3.100.000

400.000

3.500.000

0

294.500

3.205.500

3.000.000

400.000

3.630.769

0

285.000

3.345.769

4.626.500

44.073.500

253.846

………………….
11

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

230.769

26.700.000 4.080.000 1.200.000 48.700.000 0
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Biểu 2.23: Bảng tính và phân bổ khấu hao
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO
Tháng 05 năm 2013
Tỉ
STT

Chỉ tiêu

A

B

1

I. Số khấu hao tháng trƣớc
- 5 máy tính LG
- 2 máy điều hòa LG
- 2 máy fax
- 1 máy photocopy
- 2 máy in
..............

2

II. Số khấu hao tăng trong tháng

lệ

Nơi sử dụng

KH%/tg

Toàn DN

sử dụng

Nguyên giá

Số khấu hao

1

2

3

TK641-Chi

TK642-Chi

phí bán hàng

phí QLDN

4

5

4
3
3
3

7.245.536.700
60.000.000
25.000.000
23.000.000
25.000.000

35.307.354
1.250.000
694.444
638.888
694.444

21.925.376
500.000
231.481
319.444
231.481

23.318.987
750.000
462.963
319.444
462.963

2
........

7.400.000
................

308.333
...............

154.166
.....................

154.167

10

460.000.000

3.833.333

3.833.333

- 2 xe chở hàng Huyndai 16M-9007 cũ 10
- 1 xe oto toyota Hiace 16 chỗ ngồi
đƣa đón nhân viên văn phòng
10

460.000.000

3.833.333

3.833.333

680.000.000

5.666.667

3

III. Số khấu hao giảm trong tháng

4

IV. Số khấu hao TSCĐ trích tháng
này(IV=I + II+ III)

Kế toán
Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

8.385.536.700

53.492.075

5.666.667

24.443.430

29.048.645

Giám đốc
Page 81

Trường đại học Dân Lập hải phòng

Khóa luận tốt nghiệp

Biểu số 2.24: Sổ Nhật ký chung
Công ty CP may Trường Sơn
Tổ 8 – Hòa Nghĩa – Dương Kinh – HP

Mẫu số: S03a- DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006-QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC

NHẬT KÝ CHUNG
Tháng 05/2013 (Trích )
Chứng từ
Ngày tháng
ghi sổ
SH
NT
A
B
C

Diễn giải

STT dòng

D
Số trang trƣớc chuyển sang
………….

E

05/05

HĐ438

12/05

Chi phí mua bao bì

…..

……

……

……….

31/05

BPBKH

31/05

Trích khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng

31/05

BPBTL

31/05

Chi phí tiền lƣơng và các khoản trích theo
lƣơng của bộ phận bán hàng

31/05

BPBTL

31/05

Chi phí tiền lƣơng và các khoản trích theo
lƣơng của bộ phận QLDN

31/05

BPBKH

31/05

Trích khấu hao cho bộ phận QLDN

31/05

PKT53

31/05

Kết chuyển chi phí bán hàng

30/11

PKT53

30/11

Kết chuyển chi phí QLDN

…..

…..

…
Cộng chuyển sang trang sau

Ngƣời ghi sổ
(Ký, họ tên)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K

Kế toán trƣởng
(Ký, họ tên)

TK đối
ứng
H
1
…

Số phát sinh
Nợ

Có
2
…

641
111

11.080.000

641
214
641
334
338
642
334
338
642
214
911
641
911
642

24.443.430

11.080.000
20.348.548
59.901.000
48.700.000
11.201.000
76.875.000
62.500.000
14.375.000
29.048.645
29.048.645
102.089.986
102.089.986
138.030.000
138.030.000
15.606.910.330
15.606.910.330
Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Căn cứ vào bảng thanh toán lƣơng và các hóa đơn chứng từ khác liên quan kế toán vào sổ cái tài khoản 641
Biểu số: 2.25. Sổ cái TK 641
TRÍCH) SỔ CÁI
Tháng 5 năm 2013
Tên tài khoản: Chi phí bán hàng
Số hiệu 641
(Đơn vị tính: đồng)
Chứng từ
NTGS

…
04/05
……
06/05
…….
31/05
31/05
31/05
……
31/05
…….

SH

……
PC356
…….
PC360
………
BPBTL
BPBTL,BHXH
BPBKH
……
PKT53
……

Nhật ký chung
Diễn giải

NT

……
04/05
……
06/05
……..
31/05
31/05
31/05
…….
31/05
…

Số dƣ đầu tháng
Số phát sinh trong tháng
………………….
Chi phí mua bao bì
...........................................
Chi tiền điện thoại cho nhân viên bán hàng
........
Tính lƣơng phải trả cho nhân viên bán hàng
Các khoản trích theo lƣơng của nhân viên
Trích khấu hao TSCĐ cho bộ phận bán hàng
……………………………
Kết chuyển chi phí bán hàng
……………………………
Cộng phát sinh tháng
Số dƣ cuối tháng
Cộng lũy kế từ đầu quý

Trang
sổ

STT
Dòng

SH
TK
đối
ứng

Số phát sinh
Nợ

111

11.080.000

111

3.300.000

334
338
214

48.700.000
11.201.000
24.443.430

911

Có

102.089.896
102.089.896

102.089.896

(Nguồn: Phòng kế toán công ty CP may Trường Sơn)
Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp: QT1406K
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Biểu số 2.26. Sổ cái TK 642 (TRÍCH)
SỔ CÁI
Tháng 5 năm 2013
Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp
Số hiệu 642
Chứng từ
NTGS

SH

NT

……
10/05
10/05
…….
12/05
25/05

……
PC368
PC369
……
PC372
BPBTL

……
10/05
10/05
…..
12/05
25/05

25/05

BPBTL,BHXH 25/05

……
31/05
……
31/05
…….

……
BPBKH
……
PKT53
……

…….
31/05
…….
31/05
……

Ngƣời ghi sổ

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp QT1406K

Diễn giải
Số dƣ đầu tháng
Số phát sinh trong tháng
………………….
Chi tiếp khách
Chi mua xăng xe
...........................................
Thanh toán tiền điện thoại
Tính lƣơng phải trả cho nhân viên quản lý
Các khoản trích theo lƣơng
của nhân viên
…………………………
Khấu hao tài sản cố định
…………………………..
Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp
…………………………
Cộng phát sinh tháng
Cộng lũy kế từ đầu quý

Nhật ký chung
Trang
STT
sổ
Dòng

Kế toán trƣởng
(Nguồn: Phòng kế toán tại công ty cổ phần may Trường Sơn)

SH TK
đối ứng

(Đơn vị tính: đồng)
Số phát sinh
Nợ

111
111

2.750.000
1.200.000

111
334

1.052.000
62.500.000

338

14.375.000

214

29.048.645

911

Có

138.030.000
138.030.000

138.030.000

Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Giám đốc
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2.2.2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần may Trường Sơn
Nội dung
Tại Công ty cổ phần may Trường Sơn căn cứ vào các chứng từ gốc và sổ nhật
ký chung để tổng hợp và xác định kết quả tiêu thụ.
Kế toán tiến hành xác định kết quả kinh doanh trong kỳ theo công thức:
Kết quả kinh doanh = Doanh thu - Giá vốn
- Chi phí
trƣớc thuế
thuần
hàng bán
quản lý KD
Trong đó:
Doanh thu thuần = Tổng Doanh thu – các khoản giảm trừ doanh thu
Tài khoản sử dụng
Tài khoản 9111 – Xác định kết quả kinh doanh
Và các tài khoản liên quan khác
Sổ kế toán sử dụng
Sổ chi tiết tài khoản 9111
Sổ nhật ký chung
Sổ cái tài khoản 9111
Và một số sổ chi tiết, sổ cái của các tài khoản liên quan khác.
Trình tự hạch toán kế toán xácđịnh kết quả kinh doanh
Sơ đồ 2.8: Quy trình ghi sổ kế toán xác định kết quả kinh doanh theo hình
thức nhật ký chung
Phiếu kế toán
Sổ nhật ký chung
Sổ cái TK 911,821……

Bảng cân đối số phát
sinh
Báo cáo tài chính
Ghi chú:

sinh

Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng hoặc cuối kỳ
Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp QT1406K
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Biểu 2.27: Phiếu kế toán
PHIẾU KẾ TOÁN
Số: 52
Ngày 31 tháng 05 năm 2013
STT Nội dung

Số TK

Số tiền

Nợ

Có

511

911 2.002.500.000

1

Kết chuyển doanh thu thuần

2

Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 515

911 189.542.526

chính
Tổng cộng

2.192.042.526

Ngƣời Lập
Biểu 2.28: Phiếu kế toán
PHIẾU KẾ TOÁN
Số: 53
Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Nội dung

STT

Số TK
Nợ

Có

Số tiền

1

Kết chuyển giá vốn hàng bán

911

632 1.643.500.000

2

Kết chuyển chi phí tài chính

911

635 88.485.235

3

Kết chuyển CPBH

911

641 102.089.896

4

Kết chuyển CPQLDN

911

642 138.030.000

5

Kết chuyển chi phí khác

911

811 22.358.186

Tổng cộng

1.994.463.317

Ngƣời Lập
Biểu 2.30: Phiếu kế toán
PHIẾU KẾ TOÁN
Số: 54
Ngày 31 tháng 05 năm 2013
STT

Nội dung

Số TK
Nợ

1

Xác định thuế TNDN phải nộp 821
tháng 5
Tổng cộng

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp QT1406K

Số tiền
Có
3334

49.394.803
49.394.803
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Biểu 2.31: Phiếu kế toán
PHIẾU KẾ TOÁN
Số: 55
Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Nội dung

STT

Số TK
Nợ

1

Kết chuyển chi phí thuế TNDN 911

Số tiền

Có
821

49.394.803

tháng 5
Tổng cộng

49.394.803

Biểu 2.32: Phiếu kế toán

PHIẾU KẾ TOÁN
Số: 56
Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Nội dung

STT

Số TK
Nợ

1

Kết chuyển lợi nhuận chƣa phân 911
phối tháng 5
Tổng cộng

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp QT1406K

Số tiền

Có
421

148.184.406
148.184.406
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Biểu số 2.33 : sổ nhật ký chung
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm 2013
Ngày Chứng từ
ghi sổ SH
NT

Diến giải

Số hiệu TK
Nợ

Có

Số tiền
Nợ

Có

………………
31/05
31/05

PKT 52
PKT 52

31/05
31/05

Kết chuyển doanh
thuần

511

Kết chuyển doanh

515

2.002.500.000
911

thu hoạt động tài

2.002.500.000
189.542.526

911

189.542.526

chính
31/05

PKT 53

31/05

Kết chuyển giá vốn 911

1.643.500.000
632

31/05

PKT 53

31/05

Kết chuyển chi phí

911

tài chính
31/05

PKT 53

31/05

Kết chuyển CPBH

1.643.500.000
88.485.235

635
911

88.485.235
102.089.896

641
31/05
31/05
31/05
31/05
31/05

PKT 53
PKT 53
PKT 54
PKT 55
PKT 56

31/05
31/05
31/05
31/05
31/05

Kết chuyển CP
QLDN

911

Kết chuyển chi phí
khác

911

Xác định thuế
TNDN phải nộp

821

K/C thuế TNDN
phải nộp quý

911

K/C LN chƣa phân
phối

911

Cộng

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp QT1406K

102.089.896
138.030.000

642

138.030.000
22.358.186

811

22.358.186
49.394.803

3334

49.394.803
49.394.803

821

49.394.803
148.184.406

148.184.406

15.606.910.330

15.606.910.330

421
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Biểu số 2.34. Sổ cái TK 642 (TRÍCH)
SỔ CÁI
Tháng 5 năm 2013
Tên tài khoản: Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Số hiệu 911
(Đơn vị tính: đồng)
Chứng từ
NT
GS

SH

Diễn giải

NT

Nhật ký chung SH
TK
Trang STT
đối
sổ
Dòng
ứng

Số phát sinh
Nợ

Có

Số dƣ đầu tháng
Số phát sinh trong tháng
……

……

…… ………………….

31/05 PKT52

31/05

Kết chuyển doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch vụ

511

2.002.500.000

31/05 PKT52

31/05

Kết chuyển doanh thu hoạt
động tài chính

515

189.542.526

31/05 PKT53

31/05 Kết chuyển giá vốn hàng bán

632 1.643.500.000

31/05 PKT53

31/05 Kết chuyển chi phí tài chính

635 88.485.235

31/05 PKT53

31/05 Kết chuyển chi phí bán hàng

641 102.089.896

31/05 PKT53

31/05 Kết chuyển chi phí QLDN

642 138.030.000

31/05 PKT53

31/05 Kết chuyển chi phí khác

811 22.358.186

31/05 PKT55

31/05

31/05 PKT56

31/05 Xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển chi phí thuế thu
nhập doanh nghiệp
Cộng phát sinh tháng

821 49.394.803
421 148.184.406
2.192.042.526

2.192.042.526

Cộng lũy kế từ đầu quý
Ngày 31 tháng 05 năm 2013
Ngƣời ghi sổ
Kế toán trƣởng
(Nguồn: Phòng kế toán tại công ty cổ phần may Trường Sơn)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp QT1406K

Giám đốc
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(Nguồn: Phòng kế toán công ty Cp may Trường Sơn
Biểu số 2.35: Sổ cái TK 821

(TRÍCH)
SỔ CÁI
Tháng 5 năm 2013
Tên tài khoản: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Số hiệu:821
(Đơn vị tính: đồng)
Nhật
chung

Chứng từ
NTGS

Diễn giải
SH

ký SH
TK

Trang STT đối
sổ
dòng ứng

NT

Số phát sinh
Nợ

Có

Số dƣ đầu tháng
Số phát sinh trong tháng
….

…

…….

…………………………
.

31/05

PKT54

31/05

Thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp

31/05

PKT55

31/05

……

…

……

Kết chuyển

thuế thu

nhập doanh nghiệp

3334 49.394.803
911

49.394.803

…………………………
…
Cộng phát sinh tháng

49.394.803

49.394.803

Cộng lũy kế từ đầu quý

(Nguồn: Phòng kế toán công ty CP may Trường Sơn)

Sinh viên: Ngô Mai Anh
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(TRÍCH)

SỔ CÁI
Năm 2013
Tên tài khoản: Lợi nhuận chƣa phân phối
Số hiệu: 421
(Đơn vị tính: đồng)
Chứng từ
NTGS

Diễn giải
SH

NT

Nhật ký chung

SH

Trang

STT

sổ

dòng

TK
đối Nợ
ứng

Có

911

148.184.406

Số phát sinh

Số dƣ đầu tháng
Số phát sinh trong
tháng
………………………

….

……… …….

31/05

PKT56

31/05

Xác định lãi tháng
5/2013

……

……

……

…………………….

….

Cộng phát sinh tháng

148.184.406

Số dƣ cuối kỳ
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CHƢƠNG 3
MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI
PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG SƠN
3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may Trƣờng Sơn
Trong những năm vừa qua, công ty CP may Trƣờng Sơn đã trải qua những
giai đoạn thuận lợi khó khăn, những bƣớc thăng trầm và nhiều biến động của thị
trƣờng. Tuy nhiên công ty vẫn gặt hái đƣợc nhiều thành tích to lớn, hệ thống kế
toán doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả là công cụ quản lý
kinh tế, trong đó phần hành kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán
hàng cũng thể hiện đƣợc những ƣu thế riêng, song bên cạnh đó vẫn còn những
hạn chế mà trong công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh nói riêng các kế toán viên cần đƣa ra biện pháp
khắc phục.
Thị trƣờng kinh tế mở cửa ban lãnh đạo công ty đã linh hoạt đƣa ra nhiều
biện pháp kinh tế có hiệu quả nhằm khắc phục mọi khó khăn. Nhận thức đúng
quy luật kinh tế thị trƣờng, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tế, Công ty đã hiểu
đƣợc “Lợi nhuận là sức sống”, cho nên trong vấn đề quản lý, bộ phận kế toán
của Công ty đã quan tâm thích đáng tới việc kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh.
3.1.1. Về ưu điểm
Thứ nhất: Công tác kế toán của công ty, đƣợc tổ chức có kế hoạch, sắp xếp
và bố trí cán bộ, nhân viên kế toán phù hợp chặt chẽ giữa các thành viên với nhau,
đảm bảo tính thống nhất về phạm vi và phƣơng pháp tính toán, ghi chép. Do đó
mọi công việc đều đƣợc hoàn thành kịp thời theo sự chỉ đạo của kế toán trƣởng.
Thứ hai: Công ty có nhiều biện pháp bảo quản, lƣu trữ hàng hoá. Khi nhập
kho, công ty kiểm tra chất lƣợng sản phẩm rất chặt chẽ, đảm bảo chất lƣợng khi
giao cho khách hàng. Các mặt hàng của công ty đều đƣợc phân loại rõ ràng theo
từng tính chất công dụng của hàng hoá. Kế toán đánh giá và phản ánh giá trị
nhập xuất theo đúng nguyên tắc kế toán và phù hợp với thực tế của công ty.
Thứ ba: Công ty áp dụng phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng
pháp kê khai thƣờng xuyên là phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
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Vừa đảm bảo cung cấp số liệu thƣờng xuyên liên tục và chính xác; linh động
theo tình hình thị trƣờng, cung cấp kịp thời những thông tin theo yêu cầu của
nhà quản lý.
Thứ tư: Trong công ty có mối liên hệ chặt chẽ giữa các phòng ban với nhau
nên phòng kinh doanh và phòng kế toán luôn hoạt động hỗ trợ cho nhau. Vừa
đảm bảo sự đối chiếu chính xác vừa đảm bảo quản lý hàng hoá chặt chẽ tránh
đƣợc những hao hụt mất mát không đáng có.
Mặc dù trong kỳ kinh doanh, số lƣợng hàng hoá mua vào, bán ra nhiều
nhƣng công tác kế toán luôn đảm bảo phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác.
Nhờ đó, công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đƣợc thực hiện
nhanh chóng, chính xác, là căn cứ quan trọng để Ban giám đốc đƣa ra quyết
định kinh doanh cho công ty.
Thứ năm: Do chất lƣợng của hàng hoá tại công ty đƣợc đảm bảo nên rất ít khi
phát sinh hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán. Từ đó uy tín chất lƣợng của
công ty ngày càng đƣợc đảm bảo nâng cao.
Nói một cách tổng quát, công tác hạch toán kế toán của công ty cũng nhƣ kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đựơc thực hiện một cách
đơn giản, dễ hiểu nhƣng vẫn đảm bảo quá trình hạch toán kế toán của công ty.
3.1.2. Những nhược điểm của công tác kế toán tại công ty
Bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc thì tổ chức kế toán chi phí.doanh thu và xác
định kết quả kinh doanh còn tồn tại những nhƣợc điểm cần phải khắc phục. Cụ thể:
 Về ứng dụng khoa học công nghệ
Công ty chƣa có phần mềm kế toán riêng nên khối lƣợng công việc của kế toán
vẫn còn nhiều, việc tính toán vẫn còn vất vả và mất nhiều thời gian cho nhân
viên kế toán.Công việc kế toán chủ yếu thực hiện bằng thủ công và thực hiện
trên phần mềm Excel do vậy các công thức tính toán khi sao chép từ sheet này
sang sheet khác có thể bị sai lệch. Điều này ảnh hƣởng đến độ chính xác của các
báo cáo tài chính ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty.Công ty cũng
chƣa tổ chức bộ máy kế toán quản trị để phục vụ cho công tác quản lý doanh
nghiệp. Vì vậy những thông tin mà kế toán cung cấp cho nhà quản lý đôi khi
thiếu chính xác, kịp thời và còn nhiều bất cập trong việc điều hành quản lý nội
bộ đơn vị.
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 Về tình hình quản lý công nợ
Hiện nay tại công ty chƣa tiến hành trích lập các khoản nợ phải thu khó đòi.
Đây là một bất lợi lớn vì công ty là một doanh nghiệp với quy mô các khoản
phải thu khách hàng là khá lớn,bên cạnh đó để thu hút khách hàng công ty có
chính sách bán trả chậm nên việc xảy ra rủi ro do không thu hồi đƣợc nợ là rất
lớn. Kế toán phải thƣờng xuyên theo dõi một phần tài sản của công ty đang
trong quá trình thanh toán. Hoặc cũng có thể không thanh toán đƣợc.
 Về chính sách bán hàng
Hiện nay công ty không có chính sách ƣu đãi trong kinh doanh. Đó là việc
cho khách hàng hƣởng các khoản chiết khấu thƣơng mại. Chiết khấu thƣơng mại là
khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với số lƣợng
lớn. thực tế cho thấy rằng các chính sách ƣu đãi trong kinh doanh cũng là một trong
những biện pháp kích thích đƣợc nhu cầu khách hàng, thu hút nhiều khách hàng
nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, đẩy tăng doanh số tiêu thụ và rút ngắn
vòng quay của vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Điều này trong nền
kinh tế hiện nay là rất cần thiết cho sự tồn tại của doanh nghiệp.
 Về khả năng cạnh tranh của công ty
Hiện nay, việc kinh doanh của công ty đang gặp phải khó khăn do yếu tố chủ
quan và khách quan của thị trƣờng kinh tế. Công ty đang đứng trƣớc sự cạnh
tranh gay gắt của các công ty may mặc thời trang có thƣơng hiệu lớn ở Hải
Phòng và các tỉnh khác nhƣ May 10, Việt Tiến,... và sự ra đời hàng loạt của các
công ty thời trang khác
3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán
Qua thời gian thực tập và tìm hiểu tại Công ty Cổ phần may Trƣờng Sơn,
đƣợc tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, em nhận thấy về cơ bản ,
công tác kế toán của Công ty đã tuân thủ đúng chế độ kế toán của Nhà nƣớc và
Bộ tài chính ban hành, đồng thời phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.
Tuy nhiên, bên cạnh đó không thể tránh khỏi những mặt còn tồn tại, chƣa tối ƣu.
Trên góc độ của một sinh viên, em xin đƣa ra một số ý kiến nhỏ nhằm góp phần
hoàn thiện hơn công tác kế toán tại Công ty.
 Đề xuất 1: Về việc ứng dụng phần mềm kế toán
Hiện nay công ty vẫn chƣa có phần mềm kế toán nên việc xử lý các số
liệu và tính toán vẫn còn gặp khó khăn, tốn nhiều thời gian, nhân lực, công sức...
Tuy thực tế hiện nay công ty đã trang bị máy tính cho phòng kế toán
Sinh viên: Ngô Mai Anh
Lớp QT1406K

Page 94

Trường đại học Dân Lập hải phòng

Khóa luận tốt nghiệp

nhƣng mọi công việc vẫn phải làm thủ công trên excel. Để việc xử lý số liệu và
công việc tính toán, tổng hợp dữ liệu trở lên đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và
hiệu quả hơn, công ty nên nhanh chóng ứng dụng phần mềm kế toán vào tổ chức
kế toán nói chung, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng.
Trên thị trƣờng hiện nay có rất nhiều công ty cung cấp phần mềm kế toán
với các phần mềm nổi tiếng nhƣ MISA, 3A ACCOUNTING, SAS INNOVA,
AC SOFT, FAST ACCOUNTING...Công ty cần nghiên cứu và lựa chọn phần
mềm kế toán cho phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh, với các nghiệp vụ
phát sinh của đơn vị mình.
Việc ứng dụng phần mềm kế toán vào tổ chức kế toán tại công ty sẽ giúp
cho các kế toán viên giảm đƣợc khối lƣợng công việc hàng ngày, kế toán tổng
hợp giảm đƣợc thời gian tổng hợp, đối chiếu số liệu, đặc biết là có thể cung cấp
thông tin tài chính nói chung, kết quả kinh doanh của công ty nói riêng tại bất kỳ
thời điểm nào khi nhà quả lý yêu cầu.
 Đề xuất 2: Đề xuất áp dụng các chính sách bán hàng
Trong cơ chế thị trƣờng hiện nay,có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh cùng
một ngành nghề,lĩnh vực vì vậy việc các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh để
thu hút khách hàng là điều tất yếu. công ty cổ phần may Trƣờng Sơn cũng
vậy,hiện nay trên địa bàn Hải Phòng có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh cùng
lĩnh vực với công ty. Việc công ty không áp dụng chính sách ƣu đãi (chiết khấu
thƣơng mại) trong bán hàng phần nào sẽ làm giảm lƣợng khách hàng đến với
công ty,từ đó làm giảm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Vì vậy để có thể thu hút đƣợc khách hàng mới mở rộng thị trƣờng tiêu thụ
và vẫn giữ đƣợc những khách hàng cũ nhằm tăng doanh thu lợi nhuận công ty
nên xây dựng các chính sách ƣu đãi (chiết khấu thƣơng mại) phù hợp với tình
hình tại công ty.
Chiết khấu thƣơng mại : là khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá niêm
yết doanh nghiệp đã giảm trừ cho ngƣời mua hàng do ngƣời mua hàng đã mua
sản phẩm,hàng hóa.dịch vụ với khối lƣợng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu
thƣơng mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc cam kết mua bán hàng.
Để hạch toán chiết khấu thƣơng mại công ty sử dụng TK 521-Chiết khấu
thƣơng mại.
Chiết khấu thƣơng mại do công ty xây dựng phải dựa trên :
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-Công ty có thể tham khảo chiết khấu thƣơng mại của doạnh nghiệp cùng
ngành
-Chính sách chiết khấu thƣơng mại đƣợc xây dựng dựa theo chiến lƣợc kinh
doanh từng thời kỳ của doanh nghiệp.
Quy định khi hạch toán chiết khấu thƣơng mại:
-Trƣờng hợp ngƣời mua hàng nhiều lần mới đạt đƣợc lƣợng hàng mua đƣợc
hƣởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thƣơng mại này đƣợc ghi giảm trừ vào
giá bán trên HĐ GTGT hoặc HĐ Bán hàng lần cuối cùng
-Trƣờng hợp khách hàng không tiếp tuc mua hàng, hoặc khi số chiết khấu
thƣơng mại ngƣời mua đƣợc hƣởng lớn hơn số tiền bán hàng đƣợc ghi trên hóa
đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời mua.khoản
chiết khấu thƣơng mại này đƣợc hạch toán vào TK 5211.
-Trƣờng hợp ngƣời mua hàng với số lƣợng lớn đƣợc hƣởng chiết khấu
thƣơng mại,giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm giá(đã trừ chiết khấu
thƣơng mại) thì khoản tiền chiết khấu này không đƣợc hạch toán vào TK 5211.
Với việc áp dụng chính sách chiết khấu thƣơng mại trong tiêu thụ hàng hóa
này,không những công ty có thể giữ đƣợc những khách hàng truyền thống mà
còn có thể tăng lƣợng khách hàng mới trong tƣơng lai vì có sự ƣu đãi của công
ty trong việc bán hàng,giúp thúc đẩy quá trình tiêu thụ tăng năng lực cạnh tranh
trên thị trƣờng
Đề xuất 3: Về tình hình quản lý công nợ
Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng và giảm đến mức tối thiểu những tổn thất
về những khoản phải thu khó đòi có thể xảy ra thì việc trích lập khoản dự phòng
phải thu khó đòi là điều vô cùng cần thiết:
- Các khoản nợ của khách hàng là rất lớn nên nguy cơ giảm giá và mất khả
năng thanh toán rất dễ xảy ra.
- Khách hàng của công ty là những khách hàng thƣờng xuyên với hình thức
thanh toán trả chậm nên việc thất thu là không thể tránh khỏi
Do vậy công ty nên tiến hành lập khoản dự phòng phải thu khó đòi cho các
hoạt động của mình
Đối với dự phòng các khoản phải thu khó đòi :
Là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nên quy mô các khoản phải thu
của khách hàng là khá lớn mà việc thanh toán của khách hàng còn chậm, thậm
chí có nhiều khách hàng mất khả năng thanh toán(theo báo cáo nợ phải thu đến
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ngày 31/12/2013). Vì vậy việc công ty không lập khoản dự phòng nợ phải thu
khó đòi để tránh những rủi ro là một hạn chế lớn của công ty.
Để trích lập các khoản nợ phải thu khó đòi kế toán sử dụng TK 159 “dự
phòng phải thu khó đòi” và chi tiết cho từng khách hàng. Vào cuối niên độ kế
toán,kế toán căn cứ vào các khoản nợ phải thu đƣợc xác định là không chắc chắn
thu đƣợc thì phải trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi:
Phƣơng pháp xác định mức dự phòng cần lập:
Dự phòng phải thu khó đòi cần lập = Nợ phải thu khó đòi × số % có khả
năng mất
Mức trích lập đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
Thời gian thanh toán quá hạn( t )

Mức dự phòng cần lập

6tháng ≤ t < 01 năm

30% giá trị nợ phải thu

01năm≤ t < 2năm

50% giá trị nợ phải thu

năm

02

≤t<3

năm

≥ 3năm

70% giá trị nợ phải thu
100% giá trị nợ phải thu

Khi tiến hành các khoản trích lập dự phòng công ty cần chú ý:
+ Dự phòng phải thu khó đòi đƣợc lập khi có căn cứ xác định các khoản nợ
phải thu không chắc chắn thu đƣợc.
+ Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi phải đƣợc chi tiết cho từng
khách hàng. Sau khi tiến hành xong việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi
cuối kỳ kế toán,kế toán tiến hành tập hợp chi phí trên Các TK 642 rồi sau đó kết
chuyển vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh của công ty.
Đối với các khoản nợ đƣợc xóa sổ thì căn cứ vào các chứng từ sau : biên bản
của hội đồng xử lý nợ, bản kê chi tiết khoản nợ khó đòi, quyết định của tòa
án…. Quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý số nợ không thu hồi đƣợc.
Sau khi tiến hành xóa sổ các khoản nợ không đòi đƣợc,kế toán vẫn phải tiến
hành theo dõi tối thiểu trong vòng 5 năm và vẫn phải có các biện pháp đòi nợ.
sau này nếu thu hồi đƣợc số nợ phải thu khó đòi đã xóa sổ,kế toán căn cứ vào
giá trị thực tế của khoản nợ đã thu hồi đƣợc và ghi nhận :
Nợ TK 111 ; 112 :Gía trị thực tế thu hồi đƣợc
Có TK 711 : Thu nhập khác
Đồng thời tiến hành ghi đơn :
Có TK 004 : Nợ khó đòi đã
Sinh viên: Ngô Mai Anh
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 Đề xuất 4: Về biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh
Để nâng cao khả năng cạnh tranh, Công ty cần phải xây dựng và củng cố
niềm tin của khách hàng đối với chất lƣợng hàng hóa, giá cả cũng nhƣ sự hài
lòng. Sự hài lòng thể hiện thông qua chủng loại, chất lƣợng hàng hóa, giá cả,
cách trƣng bày, chất lƣợng phục vụ. Đồng thời thực hiện các chính sách ƣu đãi,
khuyến mãi và chăm sóc khách hàng một cách triệt để.Ngƣời tiêu dùng luôn có
suy nghĩ là làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng với một chi phí thấp
nhất.Điều đó khiến họ thƣờng tìm đến những chƣơng trình khuyến mại của các
nhà phân phối để tiêu dùng. Nắm bắt đƣợc nhu cầu đó của khách hàng, công ty
có thể kết hợp với các nhà cung cấp hàng hóa cho mình để thực hiện những
chƣơng trình khuyến mại sau đó tổ chức quảng cáo tuyên truyền thông qua các
phƣơng tiện thông tin đại chúng hay tại chính hệ thống siêu thị
Trên đây là một số phƣơng hƣớng nhằm hoàn thiện quá trình hạch toán kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may
trƣờng Sơn Tuy nhiên để những phƣơng hƣớng đó đƣợc thực hiện thì cần phải
có những biện pháp sau:
- Công ty phải thƣờng xuyên bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội
ngũ nhân viên kế toán toàn công ty.
- Công ty phải trang bị cơ sở vật chất đầy đủ cho phòng kế toán.
- Công ty phải có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kế toán về tài khoản
sử dụng, các quan hệ đối ứng tài khoản và chế độ sổ sách kế toán.
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KẾT LUẬN
Nền kinh tế hàng hoá, tiền tệ bắt buộc các doanh nghiệp phải đối mặt với thị
trƣờng, để tồn tại phát triển và kinh doanh có hiệu quả bên cạnh các hoạt động đa
dạng phong phú về sản xuất kinh doanh ,tất yếu các doanh nghiệp phải có một cơ
chế dự báo, kiểm tra giám đốc một cách toàn diện các hoạt động sản xuất kinh
doanh cùng các phƣơng hƣóng hoạch định cho doanh nghiệp của mình.
Với một thị trƣờng sôi động, mang tính cạnh tranh nhƣ Việt Nam hiện nay
công tác tiêu thụ sản phẩm, quản lý lao động và tiền lƣơng, giám sát tình hình tài
chính của công ty giữ một vị trí quan trọng,quyết định đến sự thành bại của một
doanh nghiệp. Sử dụng một cách tốt nhất công cụ quản lý đặc biệt là công tác
hạch toán kế toán sẽ làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
đạt đƣợc hiệu quả cao.
Là một bộ phận trong nền kinh tế quốc dân Công ty cổ phần may Trƣờng
Sơn đã tìm cho mình một đƣờng lối và định hƣớng phát triển để tạo cho mình
một chỗ đứng trên thị trƣờng. Nhờ những chính sách và kế hoạch hợp lý công ty
đã đạt đƣợc nhiều thành tựu to lớn .
Qua thời gian thực tập tại công ty giúp em hiểu hơn về thực tế công tác kế
toán nói riêng và cách thức tổ chức hoạt động của một doanh nghiệp nói chung.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công
ty, các anh chị trong phòng tài vụ kế toán cùng sự hƣớng dẫn của cô giáo Th.S
Nguyễn Thị Thúy Hồng tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài khóa luận tốt
nghiệp của mình.
Sinh viên thực hiện
Ngô Mai Anh
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