
CHƯƠNG 09: QUẢN TRỊ PHÍ  

Hệ thống menu 

Các chức năng chính của phân hệ Quản trị phí  

1.       Khai báo các danh mục từ điển 

2.       Cập nhật dự toán ngân sách 

3.       Báo cáo chi phí  

4.       Báo cáo theo tiểu khoản  

1. Danh mục từ điển  

1.1 Danh mục bộ phận  

Chức năng :  

Khai báo các bộ phận trong công ty để theo dõi các mục về chi phí, tập hợp chi phí để tính giá 

thành. 

 

1.2. Danh mục khoản mục phí  

Khai báo các khoản mục chi phí nhằm mục đích tổng hợp các phát sinh theo từng khoản mục phí  



 

1.3. Danh mục phân nhóm phí  

Phân loại các mục phi theo các tiêu thức  ( ví dụ nhóm chi phí quản lý, nhóm chi phí sản xuất…)  

 

2. Cập nhật dự toán ngân sách  

Chức năng : Cập nhật theo dự toán các khoản mục cho các phòng ban  



 

 

3. Hệ thống báo cáo  

3.1 Báo cáo phí  

Hệ thống báo cáo bao gồm :  

-  Bảng kê chứng từ   

- Bảng kê chứng từ theo mã phí  

- Bảng kê chứng từ theo mã phí – bộ phận  

- Báo cáo tổng hợp phát sinh theo mã phí  

- Báo cáo tổng hợp phát sinh theo mã phí – bộ phận 

- Báo cáo tổng hợp phát sinh theo bộ phận – Mã phí  

- Bảng tổng hợp chi phí so sánh 2 kỳ  

- Bảng tổng hợp chi phí nhiều kỳ  

- Báo cáo dự toán ngân sách  



3.2 Báo cáo theo tiểu khoản 

- Bảng kê chứng từ  

- Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản  

- Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản – theo cột  

- Bảng kê chứng từ lên cho nhiều tk chi phí  

- Bảng kê chứng từ theo tk đối ứng theo cột  

- Bảng tổng hợp chi phí theo tiểu khoản  

- Bảng phân bổ chi phí chung tk 627 

- Bảng phân bổ chi phí NVL và CCDC - Tk 152,153 

- Bảng phân bổ tiền lương và BHXH tk 334,338  

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ – Tk 214  

- Sổ tổng hợp chữ T cảu 1 tài khoản  

- Cân đối phát sinh tiểu khoản của 1 tk  

- Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản – thời gian  

- Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản – so sánh 2 kỳ  

 


