Linh hoạt, Ổn định, Chuyên nghiệp!
AUGGES

Tính giá thành Augges
Augges chia ra nhiều mục tính giá thành (cho các loại hình khác nhau) mục
đích đơn giản công việc cho người sử dụng (chủ yếu lập chứng từ)

1. Giá thành định mức (dùng cho quyết đinh 15)
*Áp dụng cho các đơn vị sản xuất sản phẩm định mức
- Định mức ổn định trong nhiều tháng: Sản xuất lắp ráp các linh kiện, phụ
tùng, …
- Định mức thay đổi theo từng đợt sản xuất (xuất NVL trực tiếp): Sản xuất
thức ăn gia súc, bột giặt, sơn,…
- Sản xuất qua nhiều công đoạn (khai báo các công đoạn): may mặc, máy
bơm, ô tô, xe máy, đồ nhựa, SX chè … (có thể chỉ cần khai báo một mã sản
phẩm cho các công đoạn SX để giảm việc khai báo các mã bán thành phẩm
– giá trị sẽ khác nhau qua mỗi công đoạn khi tính giá thành)
Sau khi đã thiết lập khai báo, mỗi lần tính giá thành chỉ cần bấm một nút để
tính (nếu có nhiều công đoạn bán thành phẩm khai báo công đoạn trước
sau. Khi tính giá thành sản phẩm công đoạn cuối Augges tự động tính các
công đoạn trước đấy)
VD: Tính giá thành định mức chỉ quản lý một kho (xưởng), sau khi đã khai
báo định mức sản phẩm.
1. Nhập mua NVL
2. Nhập kho sản phẩm (có thể nhập tự động từ các sản phẩm đã bán ra)
3. Tính giá thành (tự động xuất kho theo định mức, tính giá vốn và kết
chuyển chi phí)

Các khâu khai báo giá thành định mức
o Khai báo định mức: cố định hoặc thay đổi theo đợt sản xuất
o Tính NVL cho kế hoạch sản xuất số lượng các sản phẩm: hỗ trợ kế hoạch
mua NVL
o Nhập kho sản phẩm: Theo các công đoạn nếu có
o Ghi nhận đánh giá sản phẩm dở dang kỳ sau
o Tính giá thành

a. Định mức sản phẩm
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o Khai báo kho xuất NVL
o Khai báo sản phẩm định mức, tiêu chí phân bổ chi phí chung, lương và
NVL phụ ngoài định mức.
o Khai báo mã sản phẩm đại diện (định mức cho nhóm sản phẩm tương
đương).
o 1 mã hàng có thể vừa là bán thành phẩm của công đoạn đầu vừa là NVL
của công đoạn cuối (áp dụng cho SX qua nhiều công đoạn chỉ cần khai
báo 1 mã sản phẩm)

b. Định mức NVL cho sản phẩm
o Có thể khai báo từng mã NVL xuất ở kho (xưởng) khác nhau (một sản
phẩm có thể khai báo mỗi NVL xuất ở các xưởng khác nhau – SX nhiều
công đoạn tổ chức nhiều kho (xưởng, bộ phận) khác nhau)
o Ngoài NVL định mức có thể xuất thêm NVL trực tiếp cho sản phẩm (vào
phiếu xuất kho chọn mã định mức, chọn sản phẩm định mức – định khoản
như xuất định mức)
o NVL có thể không cần định mức mà xuất trực tiếp (trường hợp định mức
thay đổi theo từng lô, đợt sản xuất) hoặc để trống (trường hợp nhận thuê
giá công, không cần quản lý NVL tồn kho mà theo dõi chi phí nhân công)
o NVL có thể xuất ngoài như chi phí phân bổ (NVL phụ, phụ gia,… hạch
toán như chi phí phân bổ) khi lập phiếu xuất chỉ cần chọn mã định mức
o Định mức sản phẩm phụ sinh ra trong quá trình sản xuất theo tỷ lệ giá trị
sản phẩm hoàn thành (có thể là sản phảm phụ, phế phẩm hoặc NVL thu
hồi lại)
o Nếu khai báo định mức một sản phẩm đại diện cho nhóm. Khi tính giá
thành kiểm tra thấy không có định mức chi tiết sẽ áp theo định mức của
sản phẩm đại diện (sản phẩm đại diện sẽ áp cho các mã sản phẩm cùng
nhóm không khai báo định mức, không áp cho các mã cùng nhóm đã khai
báo định mức).

c. Định mức chi phí
o Định mức chi phí nhân công hoặc các chi phí khác theo TK hạch toán
o Có thể định mức chi phí theo TK ghi công nợ (chọn thêm đối tượng công
nợ)

d. Khai báo phân bổ chi phí định mức
o Chi phí nhân công (Tính lương nhân công trực tiếp không theo định
mức hoặc các khoản lương gián tiếp khác)
o Chi phí sản xuất chung
o Chi phí NVL xuất ngoài (NVL phụ, phụ gia, khác)
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Các chi phí trên có thể phân bổ theo:
+ Giá trị NVL định mức
+ Số lượng sản phẩm hoàn thành
+ Tỷ lệ sản phẩm khai báo
+ Tổng chi phí nhân công định mức (Định mức nhân công nhân
và số lượng hoàn thành)
+ Giá trị phân bổ chi phí khai báo (mỗi sản phẩm có thể đặt một
giá trị phân bổ riêng)
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2.

Giá thành sản phẩm trực tiếp (dùng cho quyết đinh 15 –
đơn giản hơn làm định mức)
Áp dung cho các đơn vị sản xuất các sản phẩm theo đơn đặt hàng không có
định mức chung, sản phẩm nhiều loại hình, kích thước khác nhau, giá cả
khác nhau, thời gian tính giá thành ngắn: Ngành in (in card, biển quảng
cáo,…)
o Xuất NVL chọn mã sản phẩm
o Lập các bút toán chi phí khác (trực tiếp sản phẩm hoặc phân bổ
chung)
o Tính giá thành (mặc định được phân bổ theo giá trị NVL xuất)
o Ghi nhận đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

3. Giá thành Vụ việc – Sản phẩm trực tiếp (dùng cho quyết
đinh 48 hoặc 15)
Dùng cho các đơn vị xây dựng, thi công, xây lắp, SX khuôn - sản phẩm đặt
hàng đơn chiếc,… sản phẩm kéo dài trong nhiều tháng, nhiều năm, giá trị
lớn. (Có thể nhập dự toán để so sánh đỗi chiếu với NVL, chi phí phát sinh
thực tế)
o Xuất NVL và các khoản chi phí trực tiếp cho từng mã Sản phẩm –
Vụ việc
o Chi phí chung phân bổ cho các sản phẩm theo doanh thu hoặc giá trị
khai báo. Phân bổ cho các sản phẩm đang trong qua trình thực hiện.
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o Đặt chế độ tự động kết chuyển chi phí từng sản phẩm – dịch vụ sang
giá vốn hoặc lập phiếu khác (nên tự lập phiếu K/C theo doanh thu,
nghiệp thu thực tế)
•
•
•
•
•

Theo dõi dự toán với chi phí phát sinh thực tế (NVL, chi phí)
Theo dõi công nợ nhân viên tạm ứng mua cho từng Sản phẩm - Vụ việc
Theo dõi công nợ nhà cung cấp cho từng Sản phẩm - Vụ việc
Theo dõi công nợ khách hàng với từng Sản phẩm - Vụ việc
Tính lãi lỗ từng Sản phẩm – Vụ việc

4. Giá thành phân bổ theo chi phí tập hợp (dùng cho quyết
đinh 48 hoặc 15)
Dùng cho sản xuất sản phẩm ít để tồn kho (theo phương pháp kiểm kê), sản
phẩm chưa làm định mức được: Nhà hàng, cafe, karaoke,….
o Hạch toán các khoản chi phí và kết chuyển sang một tài khoản tập
hợp chi phí
o Tính giá thành phân bổ cho các sản phẩm dựa trên giá kế hoặch, giá
trị bán ra hoặc số lượng sản phẩm nhập.
o Có thể để lại số dư dở dang sang kỳ sau
• Tính NVL xuất theo kiểm kê: cuối kỳ kiểm kê kho ghi số lượng thực tế,
phần mềm hỗ trợ lập phiếu nhập, xuất đưa vào tính giá thành
• Hỗ trợ nhập kho sản phẩm bán ra tự động.

5. Giá thành lắp ráp – tháo dỡ (sơ chế)
Dùng cho sản xuất đơn giản chỉ lắp ráp hoặc tháo dỡ các linh kiện chi phí ít
như gói quà siêu thị, các bộ linh kiện, đồ nhựa, đổi từ hàng này sang hàng
khác,…
o Phiếu lắp ráp kết hợp giữa phiếu nhập và phiếu xuất
o Khi lập phiếu chỉ cần gõ số lượng, Augges tự động áp giá vốn và
phân bổ giá trị
o Các mặt hàng lắp ráp có thể đặt ở nhiều kho khác nhau

6. Khai báo thiết lập lô, bộ, gói hỗ trợ khi xuất, nhập hàng
Thiết lập một mã hàng bao gồm chi tiết các mặt hàng khác (số lượng chi
tiết, giá bán hàng gộp bằng tổng giá chi tiết hoặc giá khai báo, tính tồn kho
hoặc không), khi lập phiếu chọn mã hàng này Augges tự động xuất chi tiết
các mã khai báo kèm theo.
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