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CHƯƠNG 14: PHÂN HỆ KẾ TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ 

 

Hệ thống menu của phân hệ kế toán CCDC 

 Hệ thống menu chính của phân hệ kế toán công cụ dụng cụ: 



1.       Cập nhật số liệu 

2.       Danh mục từ điển 

3.       Báo cáo kiểm kê về công cụ dụng cụ 

4.       Báo cáo tăng giảm công cụ 

5.       Báo cáo tính và phân bổ công cụ 

6.       In các danh mục từ điển. 

 

1. Khai báo các danh mục từ điển 

  

Các danh mục sau đây được khai báo trong phân hệ kế toán công cụ dụng cụ:  

 Danh mục nguồn vốn  

 Chức năng 

-         Khai báo các danh mục nguồn vốn hình thành của công cụ dụng cụ.( Như TSCĐ) 



 Danh mục lý do tăng giảm công cụ  

 Chức năng 

-         Cập nhật lý do tăng/giảm công cụ  ( Như TSCĐ) 

 

 Danh mục loại công cụ  

Chức năng 

-         Cập nhật thông tin khai báo thuộc loại công cụ hay dụng cụ nào 

 

Thông tin chi tiết 

Mã loại công cụ                   Mã loại công cụ 

Tên loại công cụ                  Tên tiếng Việt loại công cụ 

Tên 2                                  Tên tiếng Anh loại công cụ 

Các thao tác xem, sửa, thêm mới, xóa tương tự phân hệ bán hàng công nợ phải thu/ Danh 

mục từ điển/ Danh mục khách hàng 

  

 Danh mục phân nhóm công cụ 

 Chức năng 

-         Để phân loại các CCDC có thể dùng danh mục phân nhóm các CCDC, MvProAcc14.0 có 

03 trường để thực hiện việc phân nhóm các CCDC 

  Danh mục bộ phận sử dụng công cụ  

  

Chức năng 

-         Chức năng này nhằm cập nhật thông tin công cụ thuộc bộ phận nào sử dụng ( Như TSCĐ ) 



 

2. Cập nhật số liệu 

 Cập nhật thông tin về công cụ 

  

Chức năng 

-         Cập nhật thông tin chi tiết về công cụ nhằm quản lý công cụ thuộc nguồn vốn, bộ phận, 

phân bổ, đưa vào sử dụng thời gian nào,… 

 

Thông tin chi tiết 

Mã công cụ                         Mã (số thẻ) công cụ 

Mã tra cứu                          Là từ khóa, từ ngữ do NSD nhập nhằm mục đích dể tìm kiếm 

Tên công cụ                        Tên công cụ dụng cụ 



Loại công cụ                        Được phân theo loại công cụ do người sử dụng quy định  

Số lượng                            Số lượng công cụ dụng cụ 

Lý do tăng                           Lý do tăng công cụ 

Ngày tăng công cụ               Ngày tăng công cụ 

Ngày tính phân bổ                Ngày bắt đầu tính phân bổ 

Giá trị làm tròn                     Giá trị còn lại sau khi tính phân bổ lần cuối cùng, nếu giá trị còn 

lại này nhỏ hơn giá trị làm tròn thì cho giá trị còn lại này vào giá trị 

phân bổ của kỳ cuối cùng 

Kiểu phân bổ                       Tùy theo danh nghiệp mà sử dụng theo kiểu phân bổ nào: 1 – Theo 

thời gian, 4 – Phân bổ 2 lần 

Mã phân xưởng                   Theo dõi công cụ thuộc phân xưởng nào 

Mã phí  Thuộc mã phí nào khi phân bổ  

Bộ phận hạch toán               Dùng trong trường hợp theo dõi hạch toán chi phí theo trường bộ 

phận, thường sử dụng ở phần tính giá thành sản phẩm 

Bộ phận sử dụng                 Bộ phận sử dụng công cụ 

Tài khoản công cụ                Tài khoản công cụ (tk 1531) 

Tài khoản chờ phân bổ         Tài khoản chờ phân bổ công cụ dụng cụ   

Tài khoản chi phí                  Tài khoản chi phí (các tiểu khoản tương ứng của các tài khoản 

627, 641, 642) 

Phân nhóm 1, 2, 3               Cập nhật công cụ thuộc phân nhóm nào 

Các thông tin phụ: 

Tên 2                                  Tên tiếng Anh của công cụ  

Số hiệu công cụ                   Số hiệu công cụ 

Thông số kỹ thuật                Thông số kỹ thuật công cụ 

Nước sản xuất                    Nước sản xuất 

Năm sản xuất                      Năm sản xuất  

Ngày đưa vào sử dụng         Ngày đưa công cụ vào sử dụng 

Ngày đình chỉ sử dụng         Ngày công cụ đình chỉ sử dụng 



Lý do đình chỉ                      Thông tin công cụ được đình chỉ 

Ghi chú                               Nội dung NSD cập nhật khác 

Chi tiết về nguồn vốn: 

Nguồn vốn                           Công cụ được hình thành từ nguồn vốn nào 

Ngày chứng từ                    Ngày chứng từ mua công cụ 

Số chứng từ                        Số chứng từ mua công cụ 

Nguyên giá                          Nguyên giá mua công cụ 

Giá trị đã phân bổ                Giá trị công cụ đã phân bổ trước khi đưa vào sử dụng 

Giá trị còn lại                       Giá trị còn lại của công cụ 

Giá trị phân bổ 1 kỳ              Giá trị này người sử dụng có thể chỉnh sửa cho từng tháng/kỳ cụ 

thể 

Diễn giải                              Thông tin về chứng từ công cụ 

Chi tiết về phụ tùng đi kèm: 

Tên phụ tùng kèm theo         Tên phụ tùng kèm theo khi mua công cụ 

Đơn vị tính                           Đơn vị tính của phụ tùng 

Số lượng                            Số lượng phụ tùng 

Giá trị                                 Giá trị của phụ tùng 

 Điều chỉnh giá trị công cụ 

  

Chức năng 

-         Trong trường hợp giá trị công cụ có sự thay đổi tăng hoặc giảm thì ta phải thực hiện khai 

báo điều chỉnh giá trị công cụ. 

 

Các thao tác 

-         Nhấn nút ‘Nhận’ để lưu lại các thông tin khai báo ( Như TSCĐ) 

 Khai báo hệ số phân bổ theo vụ việc 

 Chức năng 



-         Dùng trong trường hợp được phân bổ theo vụ việc, và phải khai báo hệ số phân bổ giá trị 

phân bổ cho từng vụ việc. 

Các thao tác : Như TSCĐ 

 Khai báo hệ số phân bổ theo tài khoản 

  Chức năng 

-         Dùng trong trường hợp được phân bổ theo tài khoản, và ta phải khai báo hệ số phân bổ cho 

từng tài khoản. 

Các thao tác : Như TSCĐ  

2.4 Khai báo công cụ hỏng ( Như TSCĐ)  

 Khai báo giảm công cụ ( Như TSCĐ) 

 Khai báo thôi phân bổ công cụ ( Như TSCĐ) 

 Điều chuyển bộ phận sử dụng ( Như TSCĐ) 

 Tính mức phân bổ công cụ dụng cụ ( Như TSCĐ)  

 Điều chỉnh phân bổ kỳ  

 Bút toán phân bổ công cụ dụng cụ 

  

Chức năng 

-         Chương trình cho phép tự động tạo bút toán hạch toán phân bổ công cụ để chuyển vào sổ 

cái 

Các thao tác 

Chọn thời gian tạo bút toán phân bổ công cụ dụng cụ 

 

Tạo bút toán 

-         Tại màn hình bút toán phân bổ công cụ nhấn phím F4, chương trình thực hiện tạo bút toán 

phân bổ theo thông tin NSD đã chọn tạo bút toán 



In bút toán  

-         Tại màn hình hiện ra các bút toán 

-         Nhấn phím F7, NSD chọn mẫu cần in 

Xóa bút toán 

-         Tại màn hình thể hiện các bút toán điều chỉnh 

-         Nhấn phím F8 

-         Chương trình hiện ra câu cảnh báo hỏi, NSD chọn có/không chắc chắn xóa bút toán phân 

bổ 

  

3. Các báo cáo về quản lý công cụ dụng cụ 

 Báo cáo kiểm kê về công cụ dụng cụ 

Các báo cáo về kiểm kê công cụ dụng cụ gồm có: 

1.       Danh mục công cụ 

2.       Báo cáo chi tiết công cụ 

3.       Báo cáo chi tiết công cụ theo nguồn vốn 

4.       Báo cáo chi tiết công cụ theo bộ phận 

5.       Báo cáo chi tiết công cụ theo bộ phận – nguồn vốn 

6.       Báo cáo tổng hợp giá trị công cụ 

7.       Bảng tổng hợp CCDC theo nhóm công cụ và nguồn vốn 

8.       Bảng tổng hợp CCDC theo bộ phận và nhóm công cụ 

9.       Bảng kê thông tin chung công cụ 

10.   Bảng kê thông tin chung CCDC theo nguồn vốn 

11.   Bảng kê công cụ hết phân bổ còn sử dụng 

12.   Bảng kê công cụ chuyển bộ phận sử dụng 

13.   Thẻ công cụ dụng cụ 

14.   Sổ theo dõi công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng. 



 Báo cáo tăng giảm công cụ 

Các báo cáo về tăng giảm công cụ dụng cụ gồm có: 

1.       Báo cáo chi tiết tăng CCDC 

2.       Báo cáo chi tiết tăng công cụ theo nguồn vốn 

3.       Báo cáo chi tiết tăng công cụ theo bộ phận 

4.       Báo cáo tăng CCDC theo bộ phận – chi tiết theo nguồn vốn 

5.       Báo cáo chi tiết giảm công cụ 

6.       Báo cáo chi tiết giảm CCDC nhóm theo bộ phận 

7.       Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm CCDC 

8.       Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm CCDC theo nguồn vốn. 

9.       Báo cáo chi tiết công cụ dụng cụ hỏng 

10.   Báo cáo chi tiết công cụ hỏng nhóm theo bộ phận. 

 Báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ 

Báo cáo về phân bổ công cụ dụng cụ gồm có: 

 

1.       Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ 

2.       Bảng tính phân bổ CCDC theo bộ phận 

3.       Bảng tính phân bổ CCDC theo nguồn vốn 

4.       Bảng tổng hợp trích phân bổ công cụ 

5.       Bảng phân bổ công cụ 

6.       Bảng phân bổ công cụ theo bộ phận. 

 


