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CHƯƠNG 12: KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT ĐƠN HÀNG  

 

Hệ thống menu 

 

Các chức năng chính của phân hệ giá thành sản xuất theo đơn hàng: 

1.       Cập nhật số liệu 

2.       Cập nhật số dư ban đầu 

3.       Khai báo các danh mục từ điển 

4.       Cập nhật định mức và khai báo các hệ số 

5.       Báo cáo giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng 



 

1. Khai báo danh mục từ điển 

 Các danh mục sau đây được khai báo trong phân hệ giá thành sản xuất theo đơn hàng 

 Danh mục phân xưởng 

Danh mục phân xưởng được khai báo giống danh mục phân xưởng ở kế toán giá thành sản xuất 

liên tục, phần này được trình bày ở phân hệ kế toán giá thành sản xuất liên tục 

 Danh mục yếu tố chi phí 

Danh mục yếu tố chi phí  được khai báo giống danh mục yếu tố chi phí ở kế toán giá thành sản 

xuất liên tục, phần này được trình bày ở phân hệ kế toán giá thành sản xuất liên tục 

 Danh mục nhóm yếu tố chi phí 

Danh mục nhóm yếu tố chi phí  được khai báo giống ở kế toán giá thành sản xuất liên tục, phần 

này được trình bày ở phân hệ kế toán giá thành sản xuất liên tục 

 Danh mục loại yếu tố chi phí 

  

Chương trình đã khai báo sẵn danh mục loại yếu tố theo chi phí sản xuất 



 

2. Cập nhật số dư ban đầu 

 Cập nhật số lượng dở dang ban đầu 

 Chức năng 

-         Số lượng sản phẩm dở dang ban đầu chỉ phải cập nhật 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương 

trình. 

-         Số lượng sản phẩm dở dang ban đầu được cập nhật cho từng sản phẩm ở từng lệnh sản 

xuất. 

 

Thông tin chi tiết 

Lệnh sản xuất                      Cập nhật lệnh sản xuất 

Mã sản phẩm                      Mã sản phẩm theo lệnh sản xuất 

Loại yếu tố                          Loại yếu tố chi phí sản xuất 

Số lương dở dang               Cập nhật số lương dở dang 

Tỷ lệ hoàn thành                  % tỷ lệ hoàn thành 

Số lượng quy đổi                 Số lượng quy đổi dựa trên tỷ lệ hoàn thành 

Các thao tác sửa, xóa, tìm cập nhật tương tự phân hệ bán hàng và công nợ phải thu/Số dư 

đầu kỳ/ Điều chỉnh công nợ phải thu theo hóa đơn 

Trong trường hợp một sản phẩm có số lượng dở dang khác nhau theo từng loại yếu tố chi phí thì 

ta phải chi tiết số lượng dở dang từng loại yếu tố chi phí  

Lệnh sản xuất được khai báo trong phân hệ giá thành sản xuất theo đơn hàng/ Nhập lệnh sản xuất 

  Nhập nguyên vật liệu dở dang cho sản phẩm ban đầu 

 



Chức năng 

Trong trường hợp giá thành sản phẩm phải phân tích chi tiết theo từng nguyên vật liệu thì ta phải 

cập nhật chi tiết dở dang nguyên vật liệu của từng sản phẩm theo lệnh sản xuất 

 Cập nhật sản phẩm dở dang ban đầu theo yếu tố chi phí 

Chức năng 

Theo từng yếu tố chi phí của từng sản phẩm ta phải cập nhật số tiền dở dang đầu kỳ ở từng lệnh 

sản xuất 

 

Thông tin chi tiết 

Số lệnh sản xuất Nhập số lệnh sản xuất 

Mã sản phẩm Mã sản phẩm 

Mã yếu tố chi phí Cập nhật mã yếu tố chi phí 

Tiền Số dư tiền theo yếu tố chi phí 

Tiền ngoại tệ Tiền ngoại tệ theo yếu tố chi phí 

➢ Các thao tác sửa, xóa, tìm cập nhật tương tự phân hệ bán hàng và công nợ phải thu/Số 

dư đầu kỳ/ Điều chỉnh công nợ phải thu theo hóa đơn 

 

3. Cập nhật định mức và khai báo các hệ số 

 Nhập lệnh sản xuất 

 

Chức năng 

Lệnh sản xuất được cập nhật theo nhiều sản phẩm 



Trong trường hợp một sản phẩm sản xuất ở các lệnh sản xuất khác nhau thì phải cập nhật từng 

sản phẩm ở từng lệnh sản xuất 

 

Thông tin chi tiết 

Số lệnh sản xuất Khai báo lệnh sản xuất 

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

Ngày lệnh sản xuất Ngày thực hiện lệch sản xuất 

Diển giải Nội dung thông tin NSD cập nhật về lệnh sản xuất 

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

Chọn ds bộ phận Chọn danh sách bộ phận liệt kê các bộ phận hạch toán mà chi phí 

tập hợp cho các bộ phận hạch toán đó sau này sẽ được phân bổ cho 

lệnh sản xuất này 

Ngày bắt đầu (kế hoạch) Ngày bắt đầu kế hoạch theo lệnh sản xuất 

Ngày kết thúc (kế hoạch) Ngày kết thúc kế hoạch theo lệnh sản xuất 



Ngày bắt đầu (thực tế) Ngày bắt đầu thực tế theo lệnh sản xuất 

Ngày kết thúc (thực tế) Ngày kết thúc thực tế theo lệnh sản xuất 

Tài khoản dở dang  Tài khoản chi phí sản xuất dở dang 

Mã đơn vị Mã đơn vị khi đăng nhập vào chương trình 

Phần chi tiết các mặt hàng: 

Mã sản phẩm Mã sản phẩm 

Tên sản phẩm Tên sản phẩm 

Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu 

Hạn hoàn thành Ngày kết thức 

Số hợp đồng Cập nhật số hợp đồng (nếu có) 

Số lượng kế hoạch Số lượng kế hoạch 

Số lượng sản xuất Số lượng sản xuất 

Số lượng kiểm tra Số lượng kiểm tra 

Số lượng nhập Số lượng nhập 

Số lượng hỏng Số lượng hỏng 

Số lượng làm lại Số lượng làm lại 

 Nhập định mức nguyên vật liệu  

Chức năng 

Định mức nguyên vật liệu được cập nhật từng sản phẩm hoặc theo lệnh sản xuất 



 

Thông tin chi tiết 

Lệnh sản xuất Số lệnh sản xuất 

Mã sản phẩm  Mã sản phẩm chuẩn 

Mã vật tư Mã vật tư nhập hệ số định mức 

Tên vật tư Tên vật tư 

Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu thực hiện sử dụng định mức nguyên vật liệu 

Ngày kết thúc Ngày kết thúc sử dụng định mức 

Sl định mức Số lượng định mức 

➢ Các thao tác sửa, xóa, tìm cập nhật tương tự phân hệ bán hàng và công nợ phải thu/Số 

dư đầu kỳ/ Điều chỉnh công nợ phải thu theo hóa đơn 

  

 Khai  báo hệ số phân bổ chi phí 

  

Chức năng 

Trong trường hợp một yếu tố chi phí nào đó được phân bổ theo hệ số thì ta phải khai báo hệ số 

phân bổ. 

Hệ số phân bổ được khai báo cho từng yếu tố chi phí và có thể riêng biệt cho lệnh sản xuất. 



 

Thông tin chi tiết 

Lệnh sản xuất Số lệnh sản xuất 

Mã yếu tố chi phí Mã yếu tố chi phí 

Mã sản phẩm Mã sản phẩm  

Tên sản phẩm Tên sản phẩm  

Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu có hiệu lực cho ta biết hệ số phân bổ chi phí được sử 

dụng bắt đầu từ ngày nào 

Ngày kết thúc Ngày kết thúc có hiệu lực hệ số phân bổ chi phí được kết thúc sử 

dụng đến ngày 

Hệ số Hệ số phân bổ 

 

 

4. Cập nhật số liệu và tính giá thành 

  

Các menu cập nhật và tính giá thành sản phẩm theo đơn hàng gồm có: 

1.       Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 

2.       Phiếu điều chuyển công đoạn 



3.       Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ 

4.       Tập hợp và phân bổ chi phí chi tiết theo nguyên vật liệu 

5.       Tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số 

6.       Tính giá thành sản phẩm 

7.       Điều chỉnh giá thành sản phẩm 

8.       Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm 

9.       Kết chuyển chi phí sang tài khoản 154 

10.   Kiểm tra định mức và phát sinh 

Các bước khai báo tương tự như giá thành sản xuất liên tục 

5. Báo cáo giá thành của sản phẩm sản xuất theo đơn hàng 

  

Chương trình cung cấp các mẫu báo cáo giá thành sản phẩm sau: 

1.       Bảng kê chứng từ 

2.       Bảng kê chứng từ theo sản phẩm 

3.       Bảng kê chứng từ nguyên vật liệu theo sản phẩm 

4.       Tổng hợp số phát sinh theo sản phẩm 

5.       Tổng hợp số phát sinh nguyên vật liệu theo sản phẩm 

6.       Thẻ giá thành sản phẩm 

7.       Báo cáo chi tiết giá thành theo vật tư 

8.      Bảng giá thành sản phẩm – mẩu 1 

9.      Bảng giá thành sản phẩm – mẩu 2 

10.   Bảng giá thành sản phẩm – mẫu 3 

11.   Bảng tổng hợp giá thành theo yếu tố 

12.   Bảng định mức nguyên vật liệu 

 


