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PHỤ LỤC SỐ 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2010/TT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2010

của Bộ Tài chính)

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

STT
Số hiệu TK
Cấp 

1
c ấ p  2   t Ê n  t Ài k h o Ản

cấp 3
GHI CHỦ

3 4 5
LO Ạ I T K  1 

TÀI SẢN NGẮN H ẠN
1 111 T iền m ặ t

1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ HTX có p/s 

ngoại tệ
2 112 Tiền gử i Ngân hàng

1121 Tiền Việt Nam
1122 Ngoại tệ HTX có p/s 

ngoại tộ
3 121 Đầu tư tài chính ngắ n hạn
4 122 Cho xã viên vay

1221 Cho xã viên vay trong hạn
1222 Cho xã viên vay quá hạn... .

-J 1223 Khoanh nợ cho xã viên vay
5 131 Phải thu

1311 Phải thu của xã viên
1312 Phải thu của khách hàng ngoài HTX

.....■**
1318 Phải thu khác

6 133 Thuế GTG T được khâu trừ HTX ihưc hiện khâu 
trừ thuế GTGT

1331 Thuế GTGT được khâu trừ cùa hàng hoá, dịch vụ

... 136
1332 Thuế GTGT đươc khâu trừ của TSCĐ

r ....
Phải thu nội bộ

1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vi trực thuộc
1368 Phải thu nôi bô khác

8 141 Tạm ứng
9 142 h ......... Chi phí trả t r ước ngắ n hạn
10 152

~  - -

Nguyên liêu, vật liệu
11 153 Công cụ, dung cụ
12 154 Chi phí sản xuấ t, kinh doanh dỏ dang
13 155 Sản p h ẩ m, hàng hoá

1551 Sản phẩm
1552 Hàng hoá

14 157 Sản phẩm, hàng hóa gửi đi bán

15 159
.......................

Các khoản dự phòng
r

1592 Dự phòng phai thu khó đòi

. ! ........... -, ................. 1593 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
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LOẠI TK 2 
TÀI SẢN DÀI HẠN.......

Tài sán cố đinh
2111 TSCĐ hữu hình
2113 TSCĐ vô hình

17     214 Hao mòn TSCĐ
 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình

oe Đầu tư  tà i chính dài hạ n
2212 Vốn góp liên doanh HTX có đâu tư 

GVLD
2213 Đầu tư vào công ty liên kết HTX có đầu tư 

góp vốn liên kết

2218 Đầu tư dài han khác

sO ■U Xây dưng cơ bản dở dang
2411 Mua săm TSCĐ
2412 Xây dựng cơ bản dở dang
2413 Sưa chữa lớn TSCĐ

20 Ị 242 Chi phí trả  t rước dài han
LOẠI TK 3 

NỢ PHẢI TRẢ
21 ị 311 Vay

3111 Vay ngắn hạn
3112 Vay dài hạn

22 Ị 322 Tiền gửi của xã viên
23 ị 331 Phải trả  cho người bán
24 ! 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

3331 Thuế GTGT phải nộp
■ ~ “  3 3 3 1 1   T h u ế  GTGT đầu ra

3331 2  Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332 T h u ế  t iê u  th ụ  đ ặ c  biệt 

HTX có hàng 
hóa TTĐB

3333 Thuế xuất, nhập khẩu HTX cỏ hoạt 
động XNK

3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335 i Thuế thu nhập cá nhân

* 3336 Thuế tài nguyên
3337 Thuế nhà đấ t  tiền thuê đất
3338 Các loai thuế khác
3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

25 334 Phải trả xã viên và người lao động trong HTX
3341  Phải trả xã viên
3348 Phải trà người lao động khác

26   336 Phải trả  nôi bô
27   338 Các khoản phải trả  khác

3383 Bào hiểm xã hộ i
3384 Bảo hiểm y tế
3386 Nhận ký quỹ, ký cược
3387 Doanh thu chưa thực hiện
3388  Phải trả khác
3389  Bảo hiểm thất nghiệp
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28   353 Quỹ khen thưởng, phúc lơi 1!
ị 3531 Quỹ khen thưởng
r  3532   Quỹ phúc lợi

29 359 Ị" Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng nội bộ HTX có hoạt 
 động TDNB

1“.............. LOẠI TK 4 
VỐN CHỦ SỞ HỮU

30 411 Nguồn vốn kinh doanh
4111 Nguồn vốn góp của xã viên
4112 Nguồn vốn tích luỹ của HTX
4113 Nguồn vốn nhận liên doanh HTX có nhận 

vốn liên doanh
4114 Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của Nhà nước
4118 Nguồn vốn khác

31 413 Chênh lệch tỷ giá hôi đoái 

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

HTX có p/s
ngoại tệ

32 418
4181 Quỹ phát triển sản xuất, kinh doanh
4182 Quỹ dự phòng
4188 Quỹ khác

33 421 Lợi nhuận chưa phân phối
4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

LOẠI  TK 5 
DOANH THU

34 511 Doanh thu
5111 Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ cho xã viên

.............
5112 Doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh
5118 Doanh thu từ các hoạt động khác

35 515 Doanh thu hoạt động tài chính, tín dụng nội bộ
5151 Doanh thu hoạt động tài chính
5152 Doanh thu hoạt động tín dụng nội bộ HTX có hoạt đông 

TDNB
36

..................
521 Các khoản giảm trừ  doanh thu

L O Ạ I  T K  6 
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

632 Giá vốn hàng hóa, sản phẩ m, dich vu
6321 Giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ bán cho xã 

viên
6322 Giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ bán ngoài 

HTX
38 635 ! Chi phí hoạt động tài chính, tín dụng nội bộ

' 1 6351 Chi phí hoạt động tài chính
........ 1 6352 Chi phí hoạt động tín dụng nội bộ HTX có hoạt động 

TDNB

39 642 Chi phí quản lý kinh doanh
6421 Chi phí bán hàng và cung câp dịch vụ
6422 

i

Chi phí quản lý Hợp tác xã
 

LOẠI 7 
THU NHẬP KHÁC

ị

711 1 Thu nhập khác
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LOẠI TK 8 
CHI PHÍ KHÁC

41    811  Chi phí khác
42  821 — .......... Chi phí thuế thu nhập  doanh nghiệp

LOẠI TK 9 
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

43 I 911 Xác định kết quả kinh doanh
LOẠI TK 10 

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG 
001 Tài sản thuê ngoài

2 002 Vậ t tư, hàng hoá nhân giữ hộ, nhận gia công
3   003  Hàng hoá nhân bán hộ, nhân ký gửi, ký cược
4 004 Nợ khó đòi đã xử lý
5 005 1 Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng
6
7
8

006 
007 :

Tài sản đàm bảo khoản vay
Ngoại tệ các loại

008 Lãi cho vay quá hạn chưa thu đ ược
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PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT - BTC ngày 23 tháng 02 năm 2010
của Bộ Tài chính)

1. Bảng Cân đối Kế toán
H u y ệ n : ......................  Mẫu số B01a - HTX
HTX: (Ban hành kèm theo Thông tư số  24 /2010/TT- BTC
Đ ị a  c h ỉ : ................  ngày 23 /02/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày.....tháng... năm ....

Đơn vị tính:

TÀI SẢN
Mã số

Thuyết
minh

Số 
cuối năm

Số 
đầu năm

A B c 1 2
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 

( 100=110+120+130+140+150)
100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 (III.01)
II . Đầ u tư tài chính ngăn hạn và Cho xã 
viên vay

120 (III.05)

1. Đầu tư tài chính ngăn hạn 121
2. Cho xã viên vay 122
III. Các khoản phải thu 130
1. Phải thu của khách hàng 131
2. Trả trước người bán 132
3. Phải thu của xã viên 133
4. Phải thu nội bộ ngắn hạn 134
5. Các khoản phải thu khác 138
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 (...) (...)
IV. Hàng tồn kho 140
1. Hàng tồn kho 141 (III.02)
2. Dự phòng giảm giá hàng tôn kho (*) 149 (...) (...)
V. Tài sản ngắn hạn khác 150
1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 151
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 152
3. Tài sản ngắn hạn khác 158

B - T ÀI SẢN DÀI HẠN 
(200 = 210+220+230)

200

I. Tài sản cố đ ịnh 210 (111.03,04)
1. Nguyên giá 211
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 (.... )
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213

II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 220 (111.05)
1. Góp vốn liên doanh 221
2. Góp vốn liên kết 222
3. Đầu tư dài hạn khác 228
III. Tài sản dài hạn khác 230
1. Phải thu dài hạn 231
2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 232
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3. Phải thu dài hạn nội bộ 233
4. Phải thu dài hạn khác 238
5.Dự phòng phai thu khó đòi(*) 239
T ỔNG C ỘNG T ÀI SẢN (240 = 100 + 200) 240

NGU Ồ N  V Ố N
A - NỢ PHẢI TRA (300 = 311 + ...+ 319) 300
I. Nợ ngắ n hạn 310
1. Vay ngắn hạn 311
2. Phải trả cho người bán 312
3. Người mua trả tiền trước 313
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314
5. Phải trả xã viên và người lao đông 315 111.06
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 316
7. Tiên gửi của xã viên 317
8. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318

II. Nợ dài han 320
1. Vay dài hạn 321
2. Tiền gửi của xã viên 322
3. Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 327
4. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 328
B - VỐN CHỦ SỞ H ỮU (400 = 410+420+430 
+ 440) , .................... .............

400

I. Nguồn vốn kinh doanh 410 11 ỉ.07
1. Nguồn vỏn góp cùa xâ viên 411
2. Nguồn vốn tích lũy cùa HTX 412
3. Nguồn vốn nhận liên doanh 413
4. Nguồn vốn hồ trợ đầu tư của Nhà nước 414
5 Nguồn vốn khác 418

II. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 420
III. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 430
1. Quỹ Phát triển sản xuất 43 1
2. Quỹ Dự phòng 432
3. Quỹ khác 433

IV. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 440
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

(450 = 300 + 400 )
 

450

  
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

C h i tiêu Số Số
cuối năm đầu  năm

1 -T ài sản thuê ngoài
2 Vật tư  hàng hoá nhận giữ hộ. nhận gia công
3-H à n g  hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4- Nợ khó đòi đã x ử lý
5- Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng
6- Tài sản đảm bảo khoản vay
7- Ngoại tệ các loại
8- Lãi cho vay quá hạn chưa thu được
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1 1

Lập, n g à y . . .  th á n g . . .  năm ...
Người lập biếu Kế toán trưởng Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 

ngoặc đơn (...).
(2) Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải báo cáo nhưng không được đánh lại 

"Mã số’’.
(3) HTX có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là 

"31/12/X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01/01/X".

2. Bảng C ân  đối tài khoản
H u y ệ n :.................... M ẫ u số B 0 l b  - H T X
H T X :......................  (Ban hành theo TT số 24 / 2010 /TT -BTC
Địa c h ỉ : .................... ngày 23/02 /2010 của Bộ Tài chính)

B Ả N G  C Â N  Đ Ố I T À I K H O Ả N  (*)
Năm .......

____________________________________________________ Đơn vị tính:
SỐ

hiệu
T K

Tên tài khoản
SỐ dư  

đầu  năm
Số p h á t  sinh 
tro n g  năm

Số d ư  
cuối năm

N ơ Có N ơ Có Nơ Có
A B 1 2 3 4 5 6

C ộ n g
G hi chú:
(*) Có thể lập cho Tài khoản cấp 1 hoặc cả Tài khoản cấp 1 và Tài khoản cấp 2.

Lập, ngày ........... tháng ............năm  . . . .

N gười lập biểu K ế toán trưởng  C hủ  nhiệm  H TX
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

H T X :.................................. . (Ban hành theo TT số 24 /2010/TT-B r c
Đ ịa ch ỉ : ngày 23/02 /2010 của Bộ Tài chính)

BÁ O  C Á O  K Ế T  Q U Ả  H O Ạ T  Đ Ộ N G  K IN H  D O A N H
N ă m ...

Đơn vi tính:............

C H Ỉ T IÊ U M ã số
T h u y ế t Năm Năm

m inh nay trư ớ c

A B c 1 2

1. T ổng  D oanh th u 01 IV.08
- Doanh thu chịu thuế 02
- Doanh thu không chịu thuế 03

2. C ác  khoán  giám  t r ừ  d o an h  thu 04
- Các khoản giám trừ doanh thu chịu thuế 05

Các khoản giảm trừ doanh thu không chịu thuế 06
3. D oanh thu  th u ầ n  về bán  h àn g  và cung  cấp  dịch vụ 10

(10 = 0 1 - 0 4 )
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu 11

thuế (11 = 0 2  - 0 5 )
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 12

không chịu thuế (12 = 03 — 06)
4. Giá vốn h àn g  hóa, dịch  vụ 13

G iá vốn hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 14
- G iá vốn hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế 15

5. Lọi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20
( 2 0 =  1 0 -  13)

- Lợi nhuận sộp  về bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu 21
thuế. (21 = 11 - 1 4 )

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ không 22
chịu thuế ( 2 2 = 1 2 -  15)
6. D oanh thu  h o ạ t  đ ộng  tà i  ch ính , tín  d ụ n g  nội bộ 23
7. Chi phí tài ch ính , tín d ụ n g  nội bộ 24
8. Chi phí q u ả n  lý k inh  doanh 25

-Chi phí QLKD thuộc phần doanh thu chịu thuế (Tính 26
trên tổng doanh thu)

Chi phí Q LKD thuộc phần doanh thu không chịu thuế 27
9. Lọi nh u ậ n  th u ầ n  từ  h oạ t động  k inh  doanh 30

(30 = 20 +23 - 24 - 25)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chịu thuế (31 = 31

21+23 -24-26)
- Lợi nhuận từ  hoạt động kinh doanh không chịu thuế ( 32 32

= 22 -27)
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10. T hu  n h ập  khác 33
11. Chi phí khác 34
12. Lọi n h u ậ n  khác  (40 = 33 - 34) 40
13. Tổng  lợi nhu ận  kế toán  trư ớ c  thuế  (50 =  30 + 40) 50 IV.09

- Lợi nhuận chịu thuế (51=31 + 40) 51
14. Chi phí thuế  thu  n h ậ p  doanh  nghiệp (53 = 51 X %  
T h u ế  suấ t  thuế  TN D N)

52

15. Lọi n h u ận  sau thuế  thu  n h ậ p  doanh  nghiệp 60
(60 = 50 - 52)

Lập, ngày ... tháng .. .  năm ... 

Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ nhiệm HTX
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

4. Báo cáo tình hình tă n g  giảm vốn chủ sở hữu  của H T X

H u y ệ n : ..............................  M ẫ u số B05 - H TX
H T X :...................................  (Ban hành theo TT số 24 / 2 0 10/TT-BTC
Địa ch ỉ :............................  ngày 23 /02/201 0 của Bộ Tài chính)

BÁO C Á O  T ÌN H  H ÌN H  T ĂNG, G IẢ M  VỐN  C H Ủ  SỞ  H Ữ U  CỦA H TX

Chỉ tiêu
Số dư đầ u

năm
Số tăng, giảm trong 

năm
Số dư cuối 

năm
Số tăng Số giảm

A 1 2 3 4
I - nguồn vốn kinh doanh
1. Nguồn vốn góp của xã viên
2. Nguồn vốn tích luỹ của HTX
3. Nguồn vốn nhận liên doanh
4. Nguồn vốn hỗ trợ đâu tư của Nhà nước
5. Nguồn vốn khác
II. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
III. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
1. Quỹ phát triển sản xuất
2. Quỹ dự phòng
3. Quỹ khác
IV. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
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5. Báo cáo thu  chi hoạt động  tín (lụng nội bộ

Huyện: ...................  Mẫ u số: B06 - HTX
H TX ..............  (Ban hành theo TT số 24/2010 /TT-BTC
Địa chỉ......................  ngày 23 /02/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ 
Quý............năm .............

ST
T

 ______________ s--------------------------

Chi tiêu
Mã

A
SO

Số phát sinh 
trong kỳ

Luỹ kế từ  đ ầ u 
năm

A B c 1
2 HA Số chênh lệch thu, chi TDNB kỳ 

trước chuyển sang
01

B Thu trong kỳ(03 = 04+05+06) 02
1 Thu lãi từ khoản cho va v đến hạn 03

2 Thu lãi từ khoản cho vay được gia hạn 04
 

3

Thu lãi từ khoản vay quá hạn 05
4 Thu phí tín dụng 06
 5 Thu khác 07
C Chi trong kỳ (07=08+09) 08

1 Chi thanh toán lãi tiên gửi cùa xã v iên 09
2 Chi lương cán bộ tín dụng 10
3 Chi văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ 11
4 Chi phí dịch vụ thuê ngoài 12

5 Chi trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 13
[ 6 Chi khác 14
D Chênh lệch thu, chi TDNB cuối kỳ 15

(15=01+02 08)

(*) Nếu chi lớn hơn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (....)

N g à y .........tháng . . . .n ă m ......
Người ghi số Kế toán trưởng Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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1 1

6. Báo cáo tổng hợp tình hình cho xã viên vay vốn
H u y ện : ................ ..............  M ẫ u số B07 - H T X
H T X :.................................... (Ban hành theo TT số 24/ 2010 /TT-BTC
Địa ch ỉ : ............................... ngày 23/02/2010 của Bộ Tài  chính)

BÁO CÁO T Ổ NG HỢP TÌNH HÌNH CHO XÃ VIÊN VAY VỐ N

q u ý ......năm

Đon vị tính:

ST
T Chỉ tiêu Tổng

 số

Trong đó

Trồng 
trọt

Chăn 
nuôi 

gia súc

Chăn 
nuôi gia

cầm

Chế
biến

Kinh
doanh

Thủ
công Khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8
I Số dư Nợ cho vay đầu 

năm
1 - 3 tháng
2- 6 tháng
3- 12 tháng
4- Trên 12 tháng 
5 - Qúa hạn
6- Khoanh nợ

II số  cho vay trong kỳ
1 - 3 tháng
2- 6 tháng
3- 12 tháng
4- Trên 12 tháng 
5 - QUá hạn

III số thu nợ cho vay trong 
kỳ
1 - 3 tháng
2- 6 tháng
3- 12 tháng
4- Trên 12 tháng 
5 - qúa hạn

IV số  dư  nợ  ch o  vay  cu ố i  
kỳ
1 - 3 tháng
2- 6 tháng
3- 12 tháng
4- Trên 12 tháng 
5 - Quá hạn
6- Khoanh nợ

V Nguồn vốn chưa cho vay 
đến cuối kỳ báo cáo

VI Số tiền lãi cho vay thu 
được trong kỳ

Ngày .... tháng ... năm........
Người lập Kế toán trưởng C h ủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dâu)
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7. Bán Thuyết minh Báo cáo tài chính

Huyện:........... .............. Mẫu số B09 - HTX
H T X :..................................  (Ban hành theo TT số 24/ 2010 /TT-BTC
Địa chỉ: ....................... ngày 23 / 02 /2010 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
N ă m ...

I - Đặc điểm hoạt động của HTX
1 - Lĩnh vực kinh d o a n h : .....................................................................................................
2 - Tổng số xã v i ê n : ...............................................................................................................
3 Đặc điểm hoạt động của HTX trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

II - C h ính  sách kế toán  áp d ụ n g  tại H T X

1 - Kỳ kế toán năm (bất đầu từ ngày kết thúc ngày.../.../...).
2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:............................................................................
3 - Chế độ kế toán áp dụng:....................................................................................................
4 - Hình thức kế toán áp dụng:............................................................................................
5 - Phương pháp kế toán hàng tồn kho............................................................................
6 - Phương pháp khấu hao tài sản cố đ ịn h : .......................................................................
7- Phương pháp ghi nhận chi phí đi vay............................................................................
8- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái.........................................................

III- T h ô n g  tin chi tiết m ộ t số khoản  m ục: (Đơn vị tỉnh............ )
01. Tiền và tư ơ n g  đ ư ơ ng tiền Cuối n ăm  Đ ẩu năm
- Tiền mặt ............................................................................................
- Tiền mặt ngân hàng ............................................................................................
- Tương đương tiền ............................................................................................

Cộng

02. H àng tồn kho Cuối năm  Đ ầu  năm
- Nguyên vật liệu .......................................................................................
- Công cụ, dụng cụ .........................................................................
- Chi ph í s x , KD dở dang .......................................................................................
-  Sản phẩm, hàng hóa ....................................................................................................................................................................................................................................

-  Sản phẩm hàng hóa gửi đi bán ...................................................................................................................................................................................................................................

Cộng ..........................................

03 - T ình  hình t ă ng, giả m tài sả n cố định của HTX:

K hoản  m ục

Nhà cửa, 
vật kiến 

trúc

Máy 
móc, 

thiết bị

Phương 
tiện vận 

tải, truyền 
dẫn

TSCĐ
khác

Tổng
cộng

(I) Nguyên giá TSCĐ
- Số dư đầu năm
- Số tăng trong năm

Trong đô. + Xã viên góp 
- Mua sắm 
- Xây dựng
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I I

- số giảm trong năm (.... ) (.... ) (.... ) (.... ) (.... ) (.... )
Trong đó: + Thanh lý (.... ) (.... ) (.... ) (.... ) (.... ) (.... )

+ Nhượng bán (.... ) (.... ) (.... ) (.... ) (.... ) (.... )
+ .... (.... ) (....) (.... ) (.... ) (.... ) (.... )

- Sô dư cuôi năm
(2) Giả trị đã hao mòn lux kế
- Số dư đầu năm
- Số tăng trong năm
- Số giảm trong năm (.... ) (....) (.... ) (.... ) (.... ) (.... )
- Số dư cuối năm
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ (1-2)
- Tại ngày đầu năm
- Tại ngày cuối năm
Trong đó:

+ TSCĐ đã dufng để thế chấp,
cầm cố các khoản vay

+ TSCĐ tạm thời không sử dụng
+ TSCĐ chờ thanh lý

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:
- TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng:....................................................................

- Lý do tăng, g iả m : ........................................................................................................

04. T ình  hình tăng, giảm các khoản đầu t ừ Cuối năm  Đầu năm

vào đơn vị khác

(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ......................................................
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn ................................................................

- Dâu tư tài chính ngắn hạn khác ............................. .........................

(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn ......................................................
- Đầu tư vào công ty liên doanh ................................................................

- Đầu tư vào công ty liên kết ................................................................

- Đầu tư dài hạn khác ................................................................

Cộng ......................................................
* Lý do tăng, giảm:...................................................................................
05. T huế  và các khoản  phả i nộp N hà nước C uối năm Đầu năm

- Thuế giá trị gia tăng phải nộp .................................................................

-  Thuế tiêu thụ đặc biệt ............................. .....................................................................

- Thuế xuất, nhập khẩu .................................................................

- Thuế thu nhập doanh nghiệp .................................................................

- Thuế thu nhập cá nhân .................................................................

- Thuế tài nguyên .................................................................

- Thuế nhà đất, tiền thuê đất .................................................................

-  Các loại thuế khác ...........................................................................................................................................................................
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- Phí, lệ phi và các khoan phái nộp khác

06- T inh  h ình nọ' p h á i  thu ,  phả i t r ả  của HTX:
Chỉ tiều Sô tiên Tình 

trạng nợ
Ghi chú

A 1 2 B
A- Nợ phải thu:
I. Phải thu của khách hàng

II. Trả trước cho người bán

III. Phải thu của xã viên

IV. Phải thu đầu tư ngắn hạn

V. Phả i thu từ cho xã viên vay tín dụng

VI. Phải thu khác 
B- Nợ phả i trả:
1. Phải trả cho người bán:

II. Phải trả cho xã viên:

III. Phải trả nợ vay: 

1. Vay ngắn hạn

2. Vay dài hạn

IV. Người mua trả tiền trước

V. Tiền gửi của xã viên

VI. Phải trả khác



I I

07. Chi tiế t d o a n h  thu, thu n h ậ p  khác  và chi phí

C h ỉ  tiêu Các hoạt động của hợp tác xã Tổng
cộngHoạt động sản xuất 

kinh doanh
Hoạt động dịch vụ 
nội bộ cho xã viên

. . .

A 1 2 10 11

I. Doanh thu
II. Thu nhập khác

Cộng

III. Chi phí
1. Chi phí dở dang đầu kỳ
2. Chi phí phát sinh trong kỳ
-  Chi phí nguyên liệu, vật liệu
+ Vật tư
+ . . . .

- Chi ph í lao động
+ Tiền công xã viên
+ Tiền công thuê ngoài
- Chi p h í khấu hao TSCĐ
- Chi phí sửa chừa thường xuyên TSCĐ
- Chi phí dịch vụ X X X X X X
+ Điện thoại, điện sáng
+ Vận chuyến
+ Trả lãi tiền vay
1

X X X X X X

- Chi p h í khác bằng tiền

3. Chi phí dở dang cuối kỳ

IV. Giá vốn của sản phẩ m, dịch vụ, hàng
hoá xuất bán trong năm

V. Chi phí quản lý kinh doanh

VI. Lợi nhuận trước thuế

(VI = I + I I - I V - V )

VII. Chi phí thuế TNDN

VIII. Lọi nhuận sau thuế năm nay X X X X X X

(VIII =  V I - V I I )

IX. Lọi nhuận năm t r ước chưa phân phối X X X X X X

X. Tổng lợ i nhuận được dùng để phân phối X X X X X X

1. Chia cho các bên góp vốn liên doanh X X X X X X
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2. Trích lập quỹ X X X X X X

- Trong đó:

-  Quỹ Phát triển sàn xuất 

Quỹ dự phòng

 + Quỹ khác 

3. Chia cho xã viên X X X X X X

Trong dó:

+ Chia theo vốn góp 

+ Chia theo m ứ c  đ ộ  s ử  d ụ n g  dịch v ụ  

4. Lợi nhuận chưa phân phối X X X X X X

IV- Đ ánh  giá tổ ng q u á t  các chi tiêu và các kiến nghị:

Người lập biểu

(Ký. họ tên)

Kế toán t r ưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày . . .  tháng... năm 
Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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8. Báo cáo cáo k ết q u ả  k iểm kê tà i  sản  cố đ ịnh

M ẫ u số B 04a -  H T X
(Ban hành theo TT số 24/ 2010/TT-BTC 

ngày 23/ 02 /2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CUỐI NĂM
Năm:....

STT

Tên 
đặc 

điểm 
ký hiệu 
TSCĐ

Đơn
vị

tính

Nước
sản
xuất

Năm
đưa
vào
sử

dụng
ở

HTX

Số
hiệu

TSCĐ

Tên 
đơn vị 
quản 

lý

Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch

Lý
do

thừa
thiếu

Số
lượng

Nguyên
giá

Số
đã
hao
mòn

Số
còn
lại

Số
lượng

Nguyên
giá

Số
đã

hao
mòn

Giả
trị

còn
lại

Thừa Thiếu

Sổ
lượng

Nguyên
giá

Giá
trị
còn
lai

SỔ
lượng

Nguyên
giá

Giá
trị
còn
lại

A B c D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H

I Loai
TSCĐ
Nhà

cửa
Nhà A

Nhà B

II

Máy
móc
thiết
bi

Lập, n g à y ... th á n g ... năm ...
Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

H u y ện :.  
H TX :....  
Đ ịa chỉ:



9. Báo cáo kết quả kiểm kê vật tư, sản phẩm hàng hóa

Huyện:.
HTX:...
Địa chỉ:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ VẬT TƯ, SẢN PHẨM HÀNG HÓA CUỐI NĂM

Năm:.......

Mẫu số B 04b -  HTX
(Ban hành theo TT số 24 /2010/TT-BTC

ngày 23/ 02 /2010 cùa Bộ Tài chính)

Theo số kế toán Theo kiểm kê chênh lệch Lý do 
thừa 
thiếu

Phẩm chất

STT Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư. Mã số ĐVT Đơn Số
lượng

Thành
tiền

Số
lượng

Thành
tiền

Thừa Thiếu Còn Kếm mất 
dụng cụ... giá Số

lương
Thành
tiền

số
lượng

Thành
tiền

tốt
100%

phẩm
chất

phẩm
chất

A B c D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 10 11 12

I Nguyên liệu, vật liệu

II Công cụ, dụng cụ

III Sản phẩm, hàng hóa

IV Công cụ, dụng cụ đang sử dụng 
ở các phòng ban

Công X X X X X X X X

Lập, n g à y  t h á n g  n ă m

Người lập biểu Kế toán trưởng Chủ nhiệm  H T X
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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I

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BCTC VÀ BÁO CÁO DÙNG ĐẾ

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH :

1. Bảng Cân đối K ế toán (M ẫ u B01a - HTX)
a- Những thông tin chung về HTX
Trong báo cáo tài chính năm, HTX phải trình bày các thông tin chung sau:
a) Tên và địa chỉ của HTX báo cáo.
b) Ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
c) Ngày lập báo cáo tài chính.
d) Đơn vị tiền tệ dùng đê lập báo cáo tài chính.
b- Hướng dẫn lập và trình bày báo cảo tài chính năm
(1) Mục đích của Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tống hợp, phản ánh tông quát toàn bộ 

giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của HTX tại một thời điểm nhất 
định.

Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của 
HTX theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản. 
Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài 
chính của HTX.

(2) Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán
Trên Bảng Cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được 

trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tùy theo thời hạn của chu kỳ kinh 
doanh bình thường của HTX, cụ thể như sau:

a) Đối với HTX có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng, thì Tài 
sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau:

+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng 12 tháng tới 
kê từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại ngắn hạn.

+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ trên 12 tháng tới trở
lên kế từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại dài hạn.

b) Đối với HTX có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng, thì Tài 
sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau:

+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ 
kinh doanh bình thường, được xếp vào loại ngắn hạn;

+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài hơn
một chu kỳ kinh doanh bình thường, được xếp vào loại dài hạn.

(3)C ơ sở lập Bảng cân đối kế toán
- Căn cứ vào so kế toán tổng hợp;
- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước.
(4)Nội dung và phương p háp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán
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năm
- m ã  s ố  ghi ở cột B tương ứng với các chỉ tiêu báo cáo.
- Số hiệu ghi ở cột c  “Thuyết minh” của báo cáo này là số hiệu các chỉ tiêu 

trong Bán thuyết minh báo cáo tài chính năm thể hiện số liệu chi tiết hoặc các thuyết 
minh bổ sung của các chỉ tiêu này trong Bảng cân đối kế toán.

- Số liệu ghi vào cột 2 “Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn cứ vào 
số liệu ghi ở cột 1 “Số cuối năm” của từng chi tiêu tương ứng của báo cáo này năm 
trước hoặc theo số đã điều chỉnh các năm trước ảnh hưởng đến các khoản mục tài 
san, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp phát hiện sai sót trọng yếu cần 
phải điều chỉnh theo phương pháp hồi tố.

Số liệu ghi vào cột 1 “ Số cuối năm” của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế 
toán năm, được hướng dẫn như sau:

Phần: Tài sản
A- Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)
Tài sản ngắn hạn phản ánh tống giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các 

tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, hoặc có thể bán hay sử dụng trong 
vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của HTX có đến thời điểm 
báo cáo. gồm: Tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn 
hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. Mã số 100
-  Mã số 110 + Mã số 120 + Mà số 130 + Mã số 140 + Mã số 150.

I- Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110)
Chi tiêu này phản ánh tổng hợp toàn bộ số tiền và các khoản tương đương tiền 

hiện có cửa HTX tại thời điểm báo cáo, gồm: tiền mặt tại quỹ của HTX, tiền gửi ngân 
hàng (không kỳ hạn) và các khoản tương đương tiền.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các TK 111- "Tiền mặt"; 
TK 112- "Tiền gửi Ngân hàng" trên sổ Cái hoặc Nhật ký - s ổ cái và các khoản đầu tư 
tài chính ngắn hạn (Chi tiết tương đương tiền) phản ánh ở số dư Nợ TK 121- "Đầu tài 
chính ngắn hạn" trên sổ chi tiết TK 121, các khoản tương đương tiền phản ánh ở chi 
tiêu 110 là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc dáo hạn không quá 3 
tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định không có rủi ro 
trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

II- Đầu tư tài chính ngắn hạn và cho xã viên vay (Mã sổ ỉ 20)
Là chỉ tiêu tôn£ hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đâu tư ngăn hạn và 

cho xã viên vay (sau khi đã trừ đi các khoản tương đương tiền), bao gồm: tiền gửi 
ngân hàng có kỳ hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, cho xã viên vay. Các khoản đầu 
tư ngắn hạn và cho xã viên vay được phản ánh trong mục này là các khoản đầu tư có 
thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh và cho xà viên 
vay không bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc dáo hạn 
không quá 3 tháng kề từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo đã được 
tính vào chi tiêu "Tiền và các khoản tương đương tiền”. Mã số 120 = Mã số 121+ Mã 
số 122.

I- Đầu tư ngắn hạn (Mã so 121)
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Sô liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nọ' của Tài khoản 121 “Đầu tư tài 
chính ngắn hạn” trên sổ  chi tiết TK 121 sau khi trừ đi các khoản đẩu tư ngắn hạn đã 
được tính vào chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền” (Mã số 110).

2 - Cho xã viên vay (Mã số 122)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tồng số dư Nợ của Tài khoản 122 “Cho xã

viên vay” trên sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái TK 122.
III- Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130)
Là chỉ tiêu tông hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu khách 

hàng, khoản trả trước cho người bán và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo 
có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kv kinh doanh 
(sau khi trừ đi dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi). Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 
132+ Mã số 133 + Mã số 138 + Mã số 139.

1 - Phải thu của khách hàng ngoài HTX (Mã số 131)
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng có thời hạn thanh 

toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh bình thường tại thời điểm báo 
cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Phải thu của khách hàng” căn cứ vào tổng số dư Nợ 
chi tiết của Tài khoản 1312 “Phải thu của khách hàng ngoài HTX” mở theo từng
khách hàng trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 1312.

2 - Trả trước cho người hán (Mã số 132)
Phản ánh số tiền đã trả trước cho người bán có thời hạn thu hồi dưới một năm 

hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường tại thời điểm báo cáo. số liệu đế ghi vào chỉ 
tiêu “Trả trước cho người bán" căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 331 
“Phải trả cho người bán” mở theo từng người bán trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 
331.

3 - Phải thu của xã viên (M ã  số 133)
Chí tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của xã viên có thời hạn thanh toán 

dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh bình thường tại thời điểm báo cáo. số 
liệu đê ghi vào chỉ tiêu “Phải thu của xã viên” căn cứ vào tông sô dư Nợ chi tiết của 
Tài khoản 1311 “Phải thu của xã viên” mở theo tửng khách hàng trên sổ kế toán chi 
tiết Tài khoản 1311.

4 - Phải thu nội bộ ngắn hạn (Mã số 134)
Phan ánh các khoản phải thu giữa HTX và doanh nghiệp trực thuộc HTX có 

quan hệ thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc 
trong một chu kỳ kinh doanh, số liệu để ghi vào chi tiêu “ Phải thu nội bộ ngắn hạn" 
là số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 1368 “ Phải thu nội bộ khác” trên sổ kế toán chi 
tiết Tài khoản 1368, chi tiết các khoản phải thu nội bộ ngắn hạn.

5 - Các khoản phải thu khác (Mã số 138)
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu ngắn hạn khác từ các đối tượng liên 

quan có thời hạn thu hồi dưới một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường tại 
thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chi tiêu“ Các khoản phải thu khác“ là tông số 
dư Nợ của các Tài khoản: TK1318, TK334, TK338 trên sổ kể toán chi tiết các TK 
1318, 334, 338 (không bao gồm các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn).
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6 - Dự phòng phải thu khó đòi (Mã số 139)
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng cho các khoản phải thu ngắn hạn có 

khá năng khó đòi tại thời điềm báo cáo. số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới 
hình thức ghi trong, ngoặc đơn (...). số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng phải thu 
ngắn hạn khó đòi" là số dư Có chi tiết của Tài khoản 1592 “Dự phòng phải thu khó 
đòi'’ trên sổ kế toán chi tiết TK 1592, chi tiết các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn 
khó đòi (TK 1592)

IV - Hàng tồn kho (Mã số 140)
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ trị giá hiện có các loại hàng tồn kho dự 

trữ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của HTX (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho) đến thời điểm báo cáo. Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149.

1- Hàng tồn kho (Mã số 141)
Số liệu đê ghi vào chỉ tiêu “Hàng tồn kho" là tổng số dư Nợ của các Tài khoản 

152 “Nguyên liệu, vật liệu”, Tài khoản 153 “ Cône; cụ, dụng cụ”, Tài khoản 154 “Chi 
phí sản xuất, kinh doanh dở dang”, Tài khoản 155 “Sản phẩm, hàng hóa'’, Tài khoan 
157” Sản phẩm, hàng hóa gửi đi bán” trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái.

2 - Dự phòng giám giá hùng tồn kho (Mã số 149)
Chi tiêu này phản ánh khoản dự phòng giảm giá của các loại hàng tòn kho tại 

thời điểm báo cáo. số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn: số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng giâm giá hàng tồn kho" là số
dư Có của Tài khoản 1593 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho" trên sổ kế toán chi tiết 
TK I 59, chi tiết các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK 1593).

1 - Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150)
Là chỉ tiêu lổng hợp phản ánh tổng các khoản chi phí trả trước ngắn hạn. thuế 

GTGT còn dược khấu trừ, các khoản thuế phải thu và tài sản ngẩn hạn khác tại thơi 
điểm báo cáo. Mã số 150 = Mà số 151 + Mã số 152 + Mã số 158.

7- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (Mã số ỉ 51)
Chỉ liêu ‘Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ” dùng để phản ánh số thuế GTGT 

còn được khấu trừ và số thuế GTGT còn được hoàn lại đến cuối năm báo cáo. số liệu 
đê ehi vào chỉ tiêu “Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ” căn cứ vào số dư Nợ của Tai 
khoản 133 'Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ” trên số Cái hoặc Nhật ký - Sô Cái.

2 - Thuế và các khoan khác phải thu nhà nước (Mã số 152)
Chi tiêu này phản ánh thuế vả các khoản khác nộp thừa cho Nhà nước tại thời 

điểm báo cáo. số  liệu để ghi vào chí tiêu “Thuế và các khoản khác phải thu nhà 
nước” căn cứ vào số dư Nợ chi tiết Tài khoản 333 “Thuế vả các khoản phải nộp Nhà 
nước“’ trên sổ kế toán chi tiết TK 333.

3 - Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 158)
Chi tiêu này phản ánh giá trị tài sản ngắn hạn khác, bao gồm: số tiền tạm ứng 

cho công nhân viên chưa thanh toán, chi phí trả trước ngắn hạn (số chi phí đã chi ra 
trong năm nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của năm báo cáo), 
các khoản cầm cố, ký cược , ký quỹ ngắn hạn, tài sản thiếu chờ xử lý tại thời điểm 
báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác" căn cứ vào số dư Nợ các
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Tài khoản 141 ‘Tạm ứng”, Tài khoản 142 “Chi phí trả trước ngắn hạn”, TK 1318 - 
“Phải thu khác” (Chi tiết cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn) trên số Cái hoặc Nhật 
ký- Số Cái hoặc trên sổ chi tiết TK 1318.

B - Tài sản dài hạn (Mã số 200)
Chỉ tiêu này phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu 

tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn phản ánh tổng giá trị các khoản tài khoản dài hạn có 
đến thời điếm báo cáo, bao gồm: tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tu 
tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác.  Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 
230 + Mã số 240.

I - Tài sản cố định (Mã số 210)
Là chỉ tiêu tông hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (Nguyên giá trừ giá trị hao 

mòn lũy kế) của các loại tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang hiện có 
tại thời điểm báo cáo. Mã số 210 = Mã số 211+ Mã số 212+ Mã số 213.

1 - Nguyên giá (Mã số 211):
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định hữu hình, tài 

sản cố định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính tại thời điểm báo cáo. số liệu để 
ghi vào chỉ tiêu “Nguyên giá” là số dư Nợ của Tài khoản 211 “Tài sản cố định” trên 
Sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái.

2 - Giá trị hao mòn lũy kế(Mã số 212):
Phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô 

hình, luỹ kế tại thời điểm báo cáo. số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình 
thức ghi trong ngoặc đơn (...). số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giá trị hao mòn luỹ kế” là 
số dư Có của các tài khoản: TK 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” trên sổ chi tiết TK 
2141 và Tài khoản 2143 “Hao mòn tài sản cố định vô hình” trên số chi tiết TK 2143.

3 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 213)
Phản ánh toàn bộ trị giá tài sản cố định đang mua sám, chi phí đầu tư xây dựng 

cơ bản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định dở dang, hoặc đã hoàn thành chưa bàn 
giao hoặc chưa đưa vào sử dụng, số liệu đê ghi vào chỉ tiêu “Chi phí xây dựng cơ bản 
dở dang” là số dư Nợ của Tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang” trên s ổ Cái 
hoặc Nhật ký- sổ Cái.

II-  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 220)
Là chỉ tiêu tống hợp phản ánh tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

của HTX tại thời điểm báo cáo, bao gồm: các khoản góp vốn liên doanh, đầu tư vào 
công ty liên kết, đâu tư trái phiếu, cho vay vốn, các khoản đầu tư khác.... mà thời hạn 
thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 222 + Mã số 
228.

1 - Góp vốn liên doanh (Mã sổ 221): Là chỉ tiêu tông hợp phản ánh giá trị các 
khoản đầu tư tài chính dài hạn của HTX đề góp vốn liên doanh với doanh nghiệp 
khác, HTX khác, đơn vị kinh tế khác, số liệu để ghi vào chi’ tiêu “Góp vốn liên 
doanh” là số dư Nợ Tài khoản 2212. “Góp vốn liên doanh”, trên sổ kế toán chi tiết 
TK 2212.
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2 - Góp vốn liên kết (Mã so 222): Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh giá trị các 
khoản đầu tư tài chính dài hạn của HTX với đơn vị kinh tế khác theo hình thức liên 
kết san xuất, dịch vụ. số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Đầu tư vào công ty liên kết" là số 
dư Nợ Tài kh oản 2213 “Đầu tư vào công ty liên kết”, trên sổ kế toán chi tiết TK
2213.’

3 - Đầu tư dài hạn khác (Mã số 228): là các khoản đầu tư trái phiếu, cho vay 
vốn,... mà thòi hạn nắm giữ, thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. số liệu để ghi vào 
chỉ tiêu “Đầu tư dài hạn khác ” là số dư Nợ Tài khoản 2218 “Đầu tư dài hạn khác"  
trên Sổ kế toán chi tiết TK 2218.

IV - Tài sản dài hạn khác (Mã số 230)
Là chỉ tiêu tông hợp phản ánh tống số chi phí trả trước dài hạn nhưng chưa 

phân bô vào chi phí sản xuất, kinh doanh, và tài sản dài hạn khác, tại thời điếm báo 
cáo. Mã số 230 = Mã số 231+ Mã số 238 + Mã số 239.

/ - Phả i thu dài hạn (Mã số 231)
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản phải thu dài hạn của khách hàng, các 

khoản phải thu từ các đối tượng khác có liên quan được xếp vào loại tài sản dài hạn, 
các khoản ứng trước cho người bán dài hạn (nếu có) tại thời điểm báo cáo có thời hạn 
thu hồi hoặc thanh toán trên một năm hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh, số liệu để ghi 
vào chi tiêu “Phải thu dài hạn” là số dư Nợ chi tiết của các Tài khoản 131, 331, 338 
(chi tiết các khoản phải thu dài hạn) trên sô kế toán chi tiết các TK 131. 331, 338.

2 - Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 232)
Chi tiêu này phản ánh số vốn kinh doanh HTX đã giao cho doanh nghiệp trực 

thuộc. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc" là số dư Nợ 
cua Tài khoan 1361 “Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc” trên sổ kế toán chi tiết
Tài khoản 136.

3 Phải thu dài hạn nội bộ (Mã số 233)
Chi tiêu này phàn ánh các khoản phải thu giừa HTX và doanh nghiệp trực 

thuộc có quan hệ thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, tại thời điểm báo cáo có thời 
hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh, số liệu để ghi 
và chỉ tiêu “Phải thu dài hạn nội bộ" là số dư Nợ của Tài khoản 1368 “Phải thu nội bộ 
khác' trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 1368, chi tiết các khoản phải thu nội bộ dài 
hạn.

4 - Tài sản dài hạn khác (Mã số 238)
Chi tiêu này dùng để phản ánh chi phí trả trước dài hạn nhưng chưa được phân 

bồ vào chi phí sản xuất, kinh doanh đến cuối năm báo cáo và giá trị tài sản dài hạn 
khác ngoài các tài sản dài hạn đã nêu trên, số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tài sản dài hạn 
khác được căn cử vào tổng số dư Nợ Tài khoản 242 “Chi phí trả trước dài hạn”, và 
Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sô Cái.

5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 239)
Chì tiêu này phản ánh các khoản dự phòng phải thu dài hạn khó đòi tại thời 

điểm báo cáo. số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn: (...). số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi’' là số
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dư Có chi tiết của Tài khoản 1592 “Dự phòng phải thu khó đòi”, chi tiết dự phòng 
phải thu dài hạn khó đòi trên sổ kế toán chi tiết TK 1592.

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (Mã số 240)
Phản ánh tông trị giá tài sản hiện có của HTX tại thời điểm báo cáo, bao gồm 

các loại thuộc tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Mã số 240 = Mã số 100 + Mã số 
200 .

Phần: Nguồn vốn
A - Nợ phải trả (Mã số 300)
Là chỉ tiêu tồng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm báo cáo, 

gồm: Nợ ngắn hạn và Nợ dài hạn. Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 320
Là chỉ tiêu tông hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn 

thanh toán dưới 1 năm hoặc dưới 1 chu kỳ kinh doanh, bao gồm: các khoản vay ngắn 
hạn, và giá trị các khoản chi phí phải trả, các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn 
hạn...tại thời điểm báo cáo. Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã 
số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 318 + M ã  số319.

1 - Vay ngắn hạn (Mã số 311)
Phản ánh tống giá trị các khoản HTX đi vay ngắn hạn các ngân hàng, tổ chức 

tín dụng, các tô chức, cá nhân, các đối tượng khác và các khoản nợ ngắn hạn tại thời 
điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “ Vay ngắn hạn'’ là số dư Có của Tài khoản 
3111 “ Vay ngắn hạn” trên s ổ chi tiết TK 311 - Vay.

2 - Phải trả cho người bán (Mã số 312)
Phản ánh số tiền phải trả cho người bán có thời hạn thanh toán hoặc dưới một 

chu kỳ kinh doanh tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải trả cho 
người bán" là tổng số dư Có chi tiết của Tài khoản 331 “Phải trả cho người bán” 
được phân loại và mở theo từng người bán trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 331.

3 - Người mua trả tiền trước (Mã số 313)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền người mua trả trước tiền mua sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ hoặc trả trước tiền thuê tài sản tại thời điểm 
báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” căn cứ vào số dư Có 
chi tiết của Tài khoản 131 “Phải thu ” được phân loại và mở cho từng khách hàng 
trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 131 và số dư Có của Tài khoản 3387 “Doanh thu 
chưa thực hiện” trên sổ kế toán chi tiết TK 3387.

4 - Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã số 314)
Phản ánh tổng số các khoản HTX phải nộp cho Nhà nước tại thời điểm báo 

cáo, bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác, số liệu đế ghi vào chỉ 
tiêu ‘Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” là số dư Có chi tiết của Tài khoản 333 
‘Thuế và các khoản phải nộp nhà nước” trên sổ kế toán chi tiết TK 333.

5 - Phải trả xã viên và người lao động (Mã so 315)
Phản ánh các khoản HTX phải trả cho xã viên và người lao động tại thời điểm 

báo cáo. Số liệu đế ghi vào chỉ tiêu “Phải trả xã viên và người lao động” là số dư Có 
chi tiết của Tài khoản 334 “Phải trả người lao động” trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ 
Cái.
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6 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 316)
Chí tiêu này phản ánh quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa sử dụng tại thời điểm 

báo cáo. Số liệu đê ghi vào chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi" là số dư Có của Tài 
khoán 353 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” trên s ổ Cái hoặc Nhật ký - số Cá i .

7 Tiền gửi của xã viên (Mã số 317)
Chỉ tiêu này phàn ánh tồng giá trị các khoản tiền mà xã viên gửi vào HTX để 

hưởng lãi suất của hoạt động tín dụng nội bộ. số liệu để ghi vào chỉ tiêu “ Tiền gửi 
của xã viên là số dư Có của Tài khoản 322 “ Tiền gửi của xã viên” trên Sô Cái hoặc 
Nhặt ký - s ố Cái.

8 - Các khoản phải trả khác (Mã số 318)
Phản ánh các khoản phải trả khác ngoài các khoản nợ phải ttả đã được phân 

ánh trong các chỉ tiêu ờ trên, như: phải nộp cho cơ quan BHXH,... số  liệu để ghi vào 
chi tiêu “Các khoản phải trả khác” là số dư Có của các Tài khoản 338 ‘P j ải trả khác", 
Tài khoản 1318 “Phải thu khác”, trên sổ kế toán chi tiết của các TK: 338, 1318 và 
phần dư Có TK 3387.

I I - Nợ dài hạn (Mã so 320)
Là chi tiêu tông hợp phán ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh 

nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán trên một năm hoặc trên một 
chu kỳ kinh doanh, khoản phải trả người bán, các khoản phải trả dài hạn khác, vay và 
nợ đài hạn tại thòi điểm báo cáo. Mã số 320 = Mã số 321 + Mã số 322 + Mã số 327 H-
Mã số 328.

1- Vay dài hạn (Mã số 321)
Chi tiêu này phản ánh các khoản HTX vay dài hạn của các ngân hàng, quỹ tín 

dụng nhân dân và các đối tượng khác, các khoản nợ dài hạn cùa HTX tại thời điểm 
báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vay dài hạn” là tống số dư Có Tài khoản 3112 
“Vay dài hạn" trên sô chi tiết Tài khoản 311- “Vay”.

2 - Tiền gửi của xã viên (Mã sô 322)
Chỉ tiêu này phan ánh số tiền gửi của xã viên vào HTX theo hình thức tín dụng 

nội bộ với thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trên một chu kỳ kinh doanh, số liệu 
để ghi vào chỉ tiêu “Tiền gửi của xã viên” íà số dư Có của Tài khoản 322 'T iền gửi 
của xã viên1', chi tiết loại tiền gửi trung hạn hoặc dài hạn trên số chi tiết Tài khoản
322 - “Tiền gửi của xã viên’’.

3 - Quỹ d ụ ' p h ò r ủ i  ro tín dụng (Mã số 327)
Chi tiêu này phản ánh quỹ dự phòng rủi ro tín dụng nội bộ chưa sử dụng tại 

thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng" là số dư 
Có của Tài khoản 354 “Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng” trên sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ
Cái.

4 Phải trả, phải nộp dài hạn khác (Mã số 328)
Chỉ tiêu này phán ánh các khoản nợ phải tra dài hạn khác như: Phải trả cho 

người bán, doanh thu bán hàng trả chậm, số tiền HTX nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 
cua đơn vị khác tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chi tiêu “Phải trả dài hạn
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khác" là tổng số dư Có chi tiết của các Tài khoản 331, 338, 131 được phân loại dài 
hạn trên sổ kế toán chi tiết (chi tiết phải trả dài hạn).

B - Vốn chủ sở hữu (Mã số 400 = Mã sổ 410 + Mã sổ 420 + Mã số 430 + Mã
số 440).

I - Nguồn vốn kinh doanh (Mã số 410)
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguồn vốn kinh doanh của HTX bao gồm: vốn 

góp của xã viên, vốn tích lũy của HTX, vốn nhận liên doanh, vốn hồ trợ đầu tư của 
Nhà nước, vốn khác (Mã số 410 — Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 
+ Mã số 418)

1- Nguồn vốn góp của xã viên (mã số 411)
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ vốn góp của xâ viên khi tham gia HTX. số liệu 

để ghi vào chỉ tiêu “Vốn góp xã viêrT là số dư Có của Tài khoản 4111 "Nguồn vốn 
góp của xã viên” trên sổ kế toán chi tiết TK 4111.

2 - Nguồn vốn tích lũy của HTX (Mã số 412)
Chỉ tiêu này phản ánh vốn tích lũy của HTX ở thời điếm báo cáo. số liệu để 

ghi vào chỉ tiêu “Vốn tích lũy của HTX” là số dư Có của Tài khoản 4112 “Nguồn vốn
tích lũy của HTX” trên sổ kế toán chi tiết TK 4112.

3 - Nguồn vốn nhận liên doanh (Mã số 413)
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản vốn nhận liên doanh tại thời điểm báo 

cáo. Số liệu đê ghi vào chỉ tiêu “Nguồn vốn nhận liên doanh” là số dư Có Tài khoản 
4113 “Nguồn vốn nhận liên doanh” trên sổ kế toán chi tiết TK 4113.

4 - Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của Nhà nước (Mã số 414)
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản trợ cấp không hoàn lại của Nhà nước, 

quà biếu, tặng của các tố chức, cả nhân tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chi 
tiêu "Nguồn vốn trợ cấp” là số dư Có Tài khoản 4114 “Nguồn vốn  hỗ trợ đầu tư của
Nhà nước ” trên sổ kế toán chi tiết TK 4114.

5 - Nguồn vốn khác (Mã số 418)
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản vốn khác của nguồn vốn kinh doanh tại 

thời điếm báo cáo. số liệu đế ghi vào chỉ tiêu “Nguồn vốn khác” là số dư Có Tài 
khoản 4118 “Nguồn vốn khác” trên Sổ kế toán chi tiết TK 4118.

I I - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 420)
Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh do thay đôi tỷ giá

chuyển đổi tiền tệ khi ghi sổ kế toán, chưa được xử lý tại thời điểm báo cáo. số liệu 
đế ghi vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” là số dư Có của Tài khoản 413 
“Chênh lệch tỷ giá hối đoái” trên sổ Cái hoặc Nhật ký - số Cái. Trường hợp Tài 
khoản 413 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng sổ âm dưới hình thức 
ghi trong ngoặc đơn (...). Chi tiêu này chỉ có số liệu đối với báo cáo tài chính của 
những HTX mới thành lập đang trong quá trình đầu tư XDCB chưa hoạt động sản 
xuất, kinh doanh có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bang ngoại tệ.

Hỉ - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 430)
Chỉ tiêu này phản ánh các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu chưa sử dụng tại thời 

điếm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu “ Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu” là số dư
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c ó của TK 418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu” trên sổ cái hoặc Nhật ký- số cái 
(Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432 + Mã số 438)

1 Quỹ phát triển sản xuất, kinh doanh (Mã số 431)
Chỉ tiêu này phản ánh các quỹ phát triển sản xuất, kinh doanh chưa sử dụng tại 

thời điểm báo cáo. Số liệu đê ghi vào chỉ tiêu "Quỹ phát triển sản xuất" là số dư Có 
của TK 4181 "Quỳ phát triển sản xuất, kinh doanh " trên sổ kế toán chi tiết TK 4181.

2 - Quỹ dự phòng ( Mã số 432)
Chì tiêu này phản ánh các quỹ dự phòng chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Quỹ dự phòng" là số dư Có của TK 4182 "Quỷ dự phòng" 
trên sổ kế toán chi tiết TK 4182.

3 - Quỹ khác ( Mã số 438)
Chỉ tiêu này phản ánh các loại quỹ khác do Đại hội xã viên quyết định chưa sứ 

dụng tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Quỹ khác" là số dư c ỏ  cua 
TK 4188 "Quỹ khác" trên sổ kế toán chi tiết TK 4188.

II  - Lợi nhuận sau thuế chưa p hân phối (Mã số 440)
Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) chưa được quyết toán hoặc chưa phản 

phối tại thời điểm báo cảo. sổ  liệu để ghi vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối là số dư Có của Tài khoản 421 “Lợi nhuận chưa phân phối” trên sổ Cái hoặc 
Nhật ký - Sổ Cái. Trưởng hợp Tài khoản 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

TỐNG CỘNG NGUỒN VỐN (Mã số 450)
Phan ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản cua HTX tại thời điểm báo 

cáo. Mã số 450 = Mã số 300 + Mã số 400.
Chỉ tiêu “Tổng cộng Tài sản” _ Chỉ tiêu “Tổng cộng Nguồn vốn"
(Mà số 250) " “  (Mã số 450)

(5) Vợ/ dung và phương pháp lập các chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán:
Các chí tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán gồm một số chi tiêu phản ánh những 

tài sản không thuộc quyền sở hữu của HTX nhưng HTX đang quán lý hoặc sử dụng 
và một số chỉ tiêu bổ sung không thể phản ánh trong Bảng cân đối kế toán.

1 - Tài sản thuê ngoài
Phản ánh giá trị các tài sản HTX thuê của các đơn vị, cá nhân khác để sử dụng 

cho mục đích sản xuất, kinh doanh của HTX, không phải dưới hình thức thuê tài 
chính. Số liệu đề ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 001 “Tài sản 
thuê ngoài'- trên số Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái.

2 - Vật tư, hàng hỏa nhận giữ hộ, nhận gia công
Phan ánh giá trị vật tư, hàng hóa HTX giữ hộ cho các đơn vị, cá nhân khác 

hoặc giá trị nguyên liệu, vật liệu HTX nhận để thực hiện các hợp đồng gia công với 
các đơn vị, cá nhân khác, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài 
khoan 002 “Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công" trên sỏ Cái hoặc Nhật ký -
Số Cái.
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3 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận kỷ gửi, ký cược
Phản ánh giá trị hàng hóa HTX nhận của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để bán 

hộ hoặc bán dưới hình thức ký gửi. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ 
của Tài khoản 003 “Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược” trên sổ Cái hoặc 
Nhật ký - Sổ Cái.

4 - Nợ khó đòi đã xử  lý
Phản ánh giá trị các khoản phải thu, đã mất khả năng thu hồi, HTX đã xử lý 

xóa số nhưng phải tiếp tục theo dõi để thu hồi. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ 
sổ dư Nợ của Tài khoản 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ 
Cái.

5- Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng
Phản ánh giá trị các công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng tại HTX. số liệu để 

ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 005 “Cône cụ, dụng cụ lâu bền 
đang sử dụng” trên s ổ Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái.

6 - Tài sản đảm bảo khoản vay
Phản ánh các tài sản cầm cố, thế chấp của xã viên giao cho HTX để đảm bảo 

nợ vay đôi với các khoản vay phải có tài sản thế chấp, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này 
lây từ số dư Nợ của Tài khoản 006 “ Tài sản đảm bảo khoản vay” trên Sô Cái hoặc 
Nhật ký - Sổ Cái.

7 - Ngoại tệ các loại
Phản ánh giá trị các loại ngoại tệ HTX hiện có (tiền mặt, tiền gửi) theo 

nguyên tệ từng loại ngoại tệ cụ thể như: USD, Euro,... mỗi loại nguyên tệ ghi một 
dòng. Số liệu đế ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 007 “Ngoại tệ 
các loại” trên s ổ Cái hoặc Nhật ký - số Cái.

8 - Lãi cho vay quá hạn chưa thu được
Phản ánh số lãi cho xã viên vay đã quá hạn mà HTX chưa thu được, số liệu để 

ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 008 “ Lãi cho vay quá hạn chưa 
thu được'’ trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái.

2. Bảng cân đối tài khoản (Mẫ u B01b-HTX)

Bảng cân đối tài khoản được dùng cho các HTX để phản ánh một cách tồng 
hợp tình hình vốn, nguồn vốn và quá trình hoạt độnơ tài chính của HTX trong một kỳ 
kế toán năm thay thế cho Bảng cân đối kế toán.

- Cột 1 “Số hiệu tài khoản” - Cột này ghi số hiệu của từng tài khoản cấp 1 
(hoặc cả tài khoản cấp 1 và tài khoản cấp 2) HTX sử dụng trong năm báo cáo.

- Cột 2 “Tên tài khoản” - Cột này ghi tên của từng tài khoản theo thứ tự từng 
loại mà HTX đang sử dụng.

- Cột 3, 4 “Số dư đầu năm” - Cột 3 và cột 4 dùng để phản ánh sổ dư Nợ dầu 
năm và dư Có đầu năm theo từng tài khoản.
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số liệu đế ghi vào cột 3, 4 “Số dư đầu năm” được căn cứ vào sổ Cái hoặc Nhật 
ký - Sô Cái, hoặc căn cứ vào số liệu ghi ở cột 7, cột 8 của Bảng cân đối tài khoản năm
trước.

- Cột 5, 6 “Số phát sinh trong năm” - Cột 5 và cột 6 dùng để phản ánh số phát 
sinh bên Nợ. số phát sinh bên Có của từng tài khoản trong năm báo cáo.

Số liệu để ghi vào cột 5 và cột 6 được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ và 
tông số phát sinh bên Có của từng tài khoản ghi trên sổ Cái hoặc Nhật ký - Sô Cái
trong năm báo cáo.

- Cột 7, 8 “Số dư cuối năm” - Cột 7 và cột 8 dùng để phản ánh số dư Nợ cuối 
năm và số dư c ỏ  cuối năm theo từng tài khoản của năm báo cáo.

Số liệu ghi vào cột 7 và cột 8 được tính như sau:
Số dư cuối năm = số dư đầu năm + số phát sinh tăng - số phát sinh giảm.
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫ u số B02- HTX)
a. Nội dung và kết cấu báo cáo
Phan ánh tình hình và kết quả hoạt động; kinh doanh, cung cấp dịch vụ của 

HT X, bao gồm kết quả kinh doanh và kết quả khác.
Báo cáo gồm có 5 cột:
Cột A: Các chì tiêu báo cáo;
Cột B: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;
Cột C: SỐ hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thê hiện chi 

tiêu trên Bản thuyết minh báo các tài chính;
Cột số 1: Tong số phát sinh trong năm báo cáo;
Cột số 2: Số liệu của năm trước (để so sánh).
b. Cơ sở lập báo cáo
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.
- Căn cử vào sổ kế toán tổng họp và sổ kế toán chi tiết trong năm dùng cho các 

tài khoản từ loại 5 đến loại 9.
c. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo Kết quả hoạt 

động kinh doanh
- Số hiệu ghi vào cột c “Thuyết minh” của báo cáo này thể hiện số liệu chi tiết 

của chỉ tiêu này trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm.
- Số liệu ghi vào cột 2 “Năm trước” của báo cáo năm nay được căn cứ vào số 

liệu ghi ở cột I “Năm nay” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước 
hoặc theo số đã  điều chỉnh trong trường họp phát hiện ra sai sót trọng yếu của các 
năm trước có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của HTX trong các năm trước phải 
điều chinh hồi tố.

- Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu ghi vào cột 1 “Năm nay”, như sau:
1. Tổng Doanh thu (Mã số 01)
Chi tiêu này phàn ánh tông doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm và cung cấp 

địch vụ trong năm bảo cáo cua HTX. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát
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sinh bên Có của Tài khoản 511 “Doanh thu ” trong năm báo cáo trên số Cái hoặc 
Nhật ký- Sổ Cái.(Mã số 01=  Mã số 02 + Mã số 03)

Doanh thu chịu thuế (Mã so 02)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho 

khách hàng trong năm báo cáo của HTX. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số 
phát sinh bên Có của Tài khoản 5112 “Doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh”, 
TK 5118 “Doanh thu khác” trong năm báo cáo trên sổ kế toán chi tiết TK 5112.

Doanh thu không chịu thuế (Mã số 03)
Chỉ tiêu này phản ánh tông doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho xã 

viên trong năm báo cáo của HTX. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát 
sinh bên Có của Tài khoản 5111 “Doanh thu hoạt động dịch vụ cho xã viên” trên sổ 
kế toán chi tiết TK 5111.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 04)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh 

thu trong năm, bao gồm: Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng, bán, hàng 
bán bị trả lại và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của HTX nộp thuế 
GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tương ứng với số doanh thu được 
xác định trong năm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên 
Nợ TK 511 “Doanh thu” đối ứng với bên Có TK 521 “Các khoản giảm trừ doanh 
thu”, TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” (TK 3331, 3332, 3333) trong 
năm báo cáo trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sồ Cái (Mã số 04 = Mã số 05 + Mã số 06)

Các khoản giảm trừ doanh thu chịu thuế (Mã sô 05)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tống doanh 

thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng tronç năm, bao gồm: Các khoản chiết 
khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 
xuất khẩu, thuế GTGT của HTX nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp 
phải nộp tương ứng với số doanh thu được xác định trong năm báo cáo. Sô liệu đê ghi 
vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Nợ TK 5112 “Doanh thu hoạt động sản 
xuất, kinh doanh”, TK 5118 “Doanh thu khác” đối ứng với bên Có TK 521 “Các 
khoản giảm trừ doanh thu”, chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu hoạt động sản xuất, 
kinh doanh; TK 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” (TK 3331, 3332, 3333) 
trong, năm báo cáo trên sô Cái hoặc Nhật ký - Sô Cái.

Các khoản giảm trừ doanh thu không chịu thuế (Mã số 06)
Chỉ tiêu này phản ánh tông hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tông doanh 

thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ xã viên trong năm, bao gồm: Các khoản chiết khâu 
thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất 
khẩu, thuế GTGT của HTX nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp 
tương ứng với số doanh thu được xác định trong năm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ 
tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Nợ TK 5111 “Doanh thu hoạt động cung cấp dịch 
vụ cho xã viên” đối ứng với bên Có TK 521 "Các khoản giảm trừ doanh thu ", chi tiết 
các khoản giảm trừ doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh; TK 333 “Thuê và các 
khoản phải nộp Nhà nước” (TK 3331, 3332, 3333) trong năm báo cáo trên sổ Cái 
hoặc Nhật ký - sổ Cái.

75



3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)
Chỉ tiêu này phản ánh sổ doanh thu bán hàng hóa, thành phấm và cung cấp 

dịch vụ đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng 
bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của HTX nộp thuế 
GTGT tính theo phương pháp trực tiếp) trong năm báo cáo, là căn cứ tính kết quả 
hoạt động kinh doanh của HTX.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Nợ cùa Tài khoản 511 
“Doanh thu" đối ứng với bên Có của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh' 
của năm báo cáo hoặc Mà số 10 = Mã số 01 - Mã số 03.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu thuế (Mã số 11)
Ch: tiêu này phán ánh số doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho 

khách hàng đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, 
hảng bán bị trá lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của HTX nộp 
thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp) trong năm báo cáo, là căn cứ tính kết 
quả hoạt động kinh doanh cua HTX.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Nợ cùa Tài khoản 5112 
Doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh” đối ứng với bên Có của Tài khoản 911 

“Xác định kết quả kinh doanh” của năm báo cáo hoặc Mã số 11 = Mã số 02 - Mã số
05.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cap dịch vụ không chịu thuế (Mã số 12)
Chi tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho xã 

viên đẩ trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán 
bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của HTX nộp thuế GTGT 
tính theo phương pháp trực tiếp) trong năm báo cáo, là căn cứ tính kết quả hoạt động 
kinh doanh của HTX.

Số liệu để ghi vào chi tiêu này là số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 5111 
"Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ cho xã viên” đối ứng với bên Có của Tài 
khoán 91 1 “Xác định kêt quả kinh doanh” của năm báo cáo hoặc Mã sô 11= Mã sô
03 - Mà số 06.

4. Giá vốn hàng hóa, sản p hẩm, dịch vụ (Mã số 13)
Chi tiêu này phản ánh tống giá vốn của hàng hóa, giá thành sản xuất của thành 

phàm đã bán, chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ hoàn thành đã cung câp, chi phí 
khác được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng bản trong năm báo cáo. Số 
liệu để ghi vào chỉ tiêu nàv là luỹ kế số phát sinh bên Có của Tài khoản 632 “Giá vốn 
hàng hóa. sản phâm, dịch vụ’1 trone năm báo cáo đối ứng bên Nợ của Tài khoản 911 
“Xác định kết quả kinh doanh' trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái.

Giấ vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ chịu thuế (Mã số 14)
Chỉ tiêu này phản ánh tồna giá vốn của hàng hóa, giá thành sản xuất cùa thành 

phâm đã bán, chi phí trực tiếp của khôi lượng dịch vụ hoàn thành đã cung câp, chi phí 
khác được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng bán chịu thuế trong năm báo 
cáo. Số liệu đế ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có của Tài khoản 6322 
“Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ bán ngoài HTX”, chi tiết phân hàng hóa. sản
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phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng ngoài HTX trong năm báo cáo đối ứng bên 
Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trên sổ Cái hoặc Nhật ký - Sô 
Cái.

Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không chịu thuê (Mã số 15)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa, giá thành sản xuất của thành 

phẩm đã bán. chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ hoàn thành đã cung cấp, chi phí 
khác được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng bán chịu thuế trong năm báo 
cáo. Số liệu đê ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có của Tài khoản 6321 
“Giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ bán cho xã viên”, chi tiết phần hàng hóa, sản 
phẩm, dịch vụ cung cấp xã viên của HTX trong năm báo cáo đối ứng bên Nợ của Tài 
khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ cái.

5. lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 20)
Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hoá,

thành phẩm và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán phát sinh trong năm báo cáo.
Mã số 20 = Mã số 10 - Mã số 13.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu thuê (Mã sô 21)
Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hoá,

thành phẩm và cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngoài HTX với giá vốn hàng bán
chịu thuế phát sinh trong năm báo cáo. Mã số 21=  Mã số 11 - Mã số 14.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ không chịu thuế (Mã số 22)
Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hoá, 

thành phẩm và cung cấp dịch vụ cho xã viên của HTX với giá vốn hàng bán chịu thuế 
phát sinh trong năm báo cáo. Mã số 22 = Mã số 12 - Mã số 15.

6. Doanh thu hoạt động tài chính, tín dụng nội bộ (Mã số 23)
Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần (Tổng doanh thu trừ 

(-) thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (nếu có) liên quan đến hoạt động tài chính) 
phát sinh trong năm báo cáo của HTX. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số 
phát sinh bên Nợ của Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính, tín dụng nội bộ” 
đối ứng với bên Có TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong năm báo cáo trên sô 
Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái.

7. Chi ph í tài chính, tín dụng nội bộ (Mã số 24)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí tài chính, gồm tiền lãi vay phải trả, chi phí 

bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh,... phát sinh trong năm báo cáo của HTX. Sô 
liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có TK 635 “Chi phí hoạt động 
tài chính, tín dụng nội bộ” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh 
doanh” trono, năm báo cáo trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái.

8. Chi phí quản lý kinh doanh (Mã sô 25)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong năm báo 

cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tồng cộng số phát sinh bên Có của Tài khoản 
642 “Chi phí quản lý kinh doanh”, đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định 
kết quả kinh doanh” trong năm báo cáo trên sổ Cái hoặc Nhật ký - Sô Cái.

Chi phỉ quản lý kinh doanh thuộc phần doanh thu chịu thuê (Mã sô 26)
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Chi tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý kinh doanh phần chịu thuê phát sinh 
trong năm báo cáo. số liệu đề ghi vào chỉ tiêu này là tông cộng số phát sinh bên Có 
cua Tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” phần chịu thuế, đôi ứng với bên Nợ 
của Tài khoản 911 ‘Xác định kết quả kinh doanh” trong năm báo cáo trên số Cái 
hoặc Nhật ký - số  Cái.

Chi phí quàn lý kinh doanh thuộc phần doanh thu không chịu thuế (Mã số 27)
Chi tiêu này phản ánh tồng chi phí quản lý kinh doanh phẩn không chịu thuế 

phát sinh trong năm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh 
bên Có cua Tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh'’ phần không chịu thuế, đối 
ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh" trong năm báo cảo 
trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30)
Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của HTX trong năm báo 

cáo. Chi tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ cộng (+) Doanh thu hoạt động tài chính, tín dụng nội bộ trừ (-) Chi phí tài 
chính, tín dụng nội bộ, chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong năm báo cáo. Mà 
số 30 = Mã số 20 + Mã số 23 - Mâ số 24 - Mã số 25. Nếu kết quả là âm (lỗ) thì ghi 
trong ngoặc đơn (...)

Lợi nhuận thuần từ hoại động kinh doanh chịu thuế (Mã số 31)
Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh chịu thuế của HTX trong; 

năm háo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ chịu thuế (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) Chi phí tài chính, 
chi phí quán lý kinh doanh chịu thuế phát sinh trong năm báo cáo. Mã số 31 = Mã sô 
21 + Mã số 23 - Mà số 24 - Mã số 26. Nếu kết quả là âm (lỗ) thì ghi trong ngoặc đơn 
( . . . )

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh không chịu thuế (Mã sô 32)

Chi tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh chịu thuế của HTX trong 
năm báo cáo. Chi tiêu này được tỉnh toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ không chịu thuế trừ (-) chi phí quản lý kinh doanh thuộc phần kinh 
doanh không chịu thuế phát sinh trong năm báo cáo. Mã số 32 = Mã số 22 - Mã số 
27. Nếu kết quả là âm (lỗ) thì ghi trong ngoặc đơn (...).

10 Thu nhập khác (Mã số 33)
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác (sau khi đâ trừ thuế GTGT phải 

nộp tính theo phương pháp trực tiếp), phát sinh trong năm báo cáo. số liệu để ghi vào 
chi tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 711 “Thu nhập 
khác'’ đối ứng với bên Có cùa Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh" trong 
năm báo cáo trên sổ Cái hoặc Nhật ký - số Cái.

11. Chi phí khác (Mã số 34)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản chi phí khác phát sinh trong, năm báo 
cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tống số phát sinh bên Có của Tài

78



1 I

khoản 811 “Chi phí khác” đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả 
kinh doanh’' trong năm báo cáo trên sổ Cái hoặc Nhật ký - s ổ Cái.

12. Lợi nhuận khác (Mã số 40)

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi đã trừ thuế 
GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với chi phí khác phát sinh trong 
năm báo cáo. Mã số 40 = Mã số 33 - Mã số 34.

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm báo cáo 

của HTX trước khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, 
hoạt động khác phát sinh trong năm báo cáo. Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40.

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của hoạt động chịu thuế (Mã số 51)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán của hoạt động chịu thuế thực 

hiện trong năm báo cáo của HTX trước khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ 
hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát sinh trong năm báo cáo. Mã số 51=  Mã 
số 31 + Mã số 40.

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 52)
Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm 

báo cáo.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tống sô phát sinh bên Có Tài 

khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác 
định kết quả kinh doanh” trên số kế toán chi tiết TK 821, hoặc căn cứ vào số phát 
sinh bên Nợ TK 821 đối ứng với bên Có TK 911 trong năm báo cáo, (trường họp này 
số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)) 
trên sổ kế toán chi tiết TK 821.

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60)
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt 

động của HTX (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm 
báo cáo. Mã số 60 = Mã số 50 - Mã số 53.

4. Báo cáo tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu (Mẫ u số B05 -
HTX)

Báo cáo này dùng để phản ánh tình hình biến động nguồn vốn chủ sở hữu của
HTX.

- Cột A “Chỉ tiêu” phản ánh các chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở hữu.
- Cột 1 “Số dư đầu năm” phản ánh số dư đầu năm theo từng chỉ tiêu thuộc vốn 

chủ sở hữu.
Số liệu đế ghi vào Cột 1 được căn cử vào số liệu ghi ở cột 4 của báo cáo này 

năm trước.
- Cột 2, cột 3 “Số tăng, giảm trong năm” phản ánh tình hình tăng, giảm vốn chủ 

sở hữu theo từng chỉ tiêu trong năm báo cáo. số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ 
vào sổ kế toán các TK 411, 413, 418, 421.
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- Cột 4 “Số dư cuối năm” phản ánh số dư cuối năm vốn chu sở hữu theo từng 
chì tiêu. Số liệu ghi vào cột 4 của báo cáo này được căn cử vào số dư cuối năm của 
các TK 411,413, 418,421.

5. Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ (Mẫu số B06 - HTX)

Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ là báo cáo tổng hợp, phản ánh tinh 
hình thu. chi của hoạt động tín dụng nội bộ trong một kỳ kế toán, chi tiết theo từng 
khoản thu. chi.

Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ được lập vào cuối tháng, cuối quý, 
cuối năm.

a. Kết cấu của báo cáo:
- Các dòng ngang phản ánh chi tiết số thu, chi và chênh lệch thu chi cua hoạt 

động tín dụng nội bộ;
- Các cột dọc phản ánh số thứ tự, tên chỉ tiêu, mã số, số phát sinh trong kỳ và 

luỹ kế từ đầu năm.
b. Cơ sở lập báo cáo:
- Sổ thu của hoạt động tín dụng nội bộ;
- Sô chi của hoạt động tín dụng nội bộ.
c. Nội dung và phương pháp lập:

Số chênh lệch thu, chi kỳ trước chuyển sang - Mã số 01:
Là chỉ tiêu phản ánh số chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ trước chuyến sang cùa 

hoạt động tín dụng nội bộ. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ chỉ tiêu Mã sô 15 của 
báo cáo kỳ trước.

- Thu trong kỳ  - M ã số 02: Phản ánh số thu từ hoạt động tín dụng nội bộ. số
liệu đê ghi vào chỉ tiêu này căn cử vào số phát sinh bên Có TK 5152 - Doanh thu hoạt 
động tín dụng nội bộ, chi tiết:

+ Thu lài từ khoản cho vay đến hạn thanh toán: phản ánh khoản thu lãi từ 
khoan cho vay đến hạn thanh toán theo hợp đồng vay;

+ Thu lãi từ khoản cho vay đã quá hạn thanh toán: phản ánh khoản thu lãi từ 
khoản cho vav đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng vay;

+ Thu lãi từ khoản cho vay được gia hạn: phản ánh khoản thu lãi từ khoản cho
vay đã được gia hạn nợ;

+ Thu phí và các khoản thu khác.
Chi trong kỳ - Mã số 08: Phản ánh tổng các khoản chi hoạt động tín dụng nội 

bộ Số liệu để ghi vào chi tiêu này được căn cứ vào bên Nợ TK 6352- Chí phí hoạt 
động tín dụng nội bộ, trong đó:

+ Chi thanh toán lãi tiền gửi của xã viên: Phản ánh số tiền đã thanh toán lãi tiền 
gửi tiết kiệm cho xã viên;

+ Chi lương cán bộ tín dụng: Phản ánh số tiền lương đã chi cho cán bộ HTX
làm công tác tín dụng;
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+ Chi văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ... : Phản ánh số tiền chi về văn 
phòng phẩm, công cụ dụng cụ dùng cho việc đào tạo, tập huấn phục vụ cho công tác 
tín dụng nội bộ;

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài như 
điện, nước, điện thoại phục vụ cho cône tác tín dụng nội bộ;

+ Chi trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: Phản ánh khoản tiền trích lập quỹ dự 
phòng rủi ro tín dụng theo quy định vào cuối năm tài chính;

+ Chi khác: Phản ánh các khoản chi khác bàng tiền phục vụ cho hoạt động tín 
dụng nội bộ.

- Chênh lệch thu  chi cuối kỳ - M ã số 15: Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch 
thu lớn hơn chi của hoạt động, tín dụng nội bộ. Neu chênh lệch chi lớn hơn thu thì ghi 
số âm (-).

Số chênh lệch thu chi cuối kỳ = số chênh lệch thu chi kỳ trước còn lại chuyển 
sang + số thu trong kỳ - số chi trong kỳ.

Mã số 15 = Mã số 01 + Mã số 02 -  Mã số 08
6. Báo cáo tổng hợp tình hình cho xã viên vay vốn (Mẫu số B07 - HTX)
a. Mục đích

Báo cáo tổng hợp tình hình cho xã viên vay phản ánh tổng hợp tình hình cho 
vay, thu nợ (gốc và lãi) theo từng kỳ hạn cho vay.

b. Căn cứ lập
- Sổ chi tiết theo dõi cho xã viên vay;
- Sổ chi tiết thu và tính lãi cho xã viên vay;
- Báo cáo tổng hợp tình hình cho xã viên vay kỳ trước.
c. Nội dung và phương pháp lập
- Cột A. B: Ghi số thứ tự, chỉ tiêu.
- Cột 1 : Ghi tổng số nguồn vốn hiện có đầu năm, sử dụng cho vay trong năm và 

số còn lại chưa cho vay tính đến cuối kỳ báo cáo tương ứng với các chỉ tiêu phản ánh 
ớ cột B. Số liệu để ghi vào cột này là số tổng cộng của Cột 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 (Cột 1 = 
Cột 2 + Cột 3 + Cột 4 + cột 5 + Cọt 6 + Cột 7 + Cọt 8)

- Từ Cột 2 đến Cột 8 là số tiền đã cho vay và thu hồi, số dư nợ cho vay cuối kỳ 
theo từng dự án sản xuất, kinh doanh của hộ xã viên, số liệu để ghi vào cột này lấy từ 
sổ chi tiết TK 122 và sỏ tổng hợp theo dõi cho xã viên vay để ghi vào các chi tiêu 
phù hợp của cột B.

- Chỉ tiêu VI “ Số tiền lãi cho vav thu được trong kỳ” phản ánh số lãi cho xã 
viên vay đà thu được trong kỳ báo cáo. số liệu để ghi vào chí tiêu này lây từ sổ chi 
tiết TK 5152 “ Doanh thu hoạt động tín dụng nội bộ'’ trong kỳ báo cáo.

7. Bán Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - HTX)

a. Mục đích của Bán Thuyết minh báo cảo tài chính:
Bản Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thê tách 

rời của báo cáo tài chính HTX dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích
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chi tiết các thông tin sô liệu đà được trình bày trong Bảng Cân đối tài khoản, Báo cáo 
kết qua hoại động kinh doanh cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu câu 
quản lý cùng như công khai Báo cáo tài chính. Bản thuyết minh báo cáo tài chính 
cùng có thể trình bày những thông tin khác nếu HTX xét thấy cần thiết cho việc trinh 
bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính.

b. Nguyên tắc lập và trình bày Bản thuyết minh báo cáo tài chính
(1) Khi lập báo cáo tài chính năm, HTX phải lập Ban Thuyết minh báo cáo tài 

chính theo đủng quy định và hướng dẫn tại Chế độ báo cáo tài chính này.
(2) Bản Thuyết minh báo cáo tài chính của HTX phải trình bày những nội dung

dưới đây :
- Các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính và các chính sách kế 

toán cụ thê được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;
- Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bàv trong các báo cáo tài chinh 

khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính 
của HTX cũng như công khai Báo cáo tài chính cho các xã viên.

(3) Bản Thuyết minh báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ
thống.

c, Cơ sở lập Bán Thuyết minh báo cáo tài chính
- Căn cứ vào Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

báo cáo;
- Căn cứ vào số kế toán tông họp;
- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tống hợp chi tiết có liên quan;
- Căn cứ vào Bản Thuyết minh báo cáo tài chính năm trước;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của HTX và các tài liệu liên quan khác.

d. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu
1. Đặc diêm hoạt động của HTX
Trong phần này HTX nêu rõ:
(1) Lĩnh vực kinh doanh: Nêu rồ là sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ 

hoặc tông hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.
(2) Tổng số xã viên: Nêu tông số xã viên; số lượng lao động bình quân trong 

năm cùa Hợp tác xã kể cả lao động là xã viên HTX và lao động thuê ngoài.
(3) Đặc điểm hoạt động của HTX trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo 

tài chính: Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp lý, diên biến thị trường, đặc điểm 
hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính, thay đổi quy mô... có ảnh hưởng đến báo cảo 
tài chính của Hợp tác xã.

II. Chính sách kế toán áp dụng tại HTX
1. Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kê toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 

01/01/... đến 31/12/... Nếu HTX có năm tài chính khác với năm dương lịch thi ghi rõ 
ngày bất đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ghi rõ là Đồng Việt Nam. hoặc một 
đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật Ke toán.
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3. Chế độ kế toán áp dụng: Nêu rõ HTX đang áp dụng chế độ kế toán Hợp tác 
xã Nông nghiệp.

4. Hình thức kế toán áp dụng: Nêu rõ hình thức kế toán HTX áp dụng là Nhật 
ký chung, Chứng từ ghi sổ hoặc hình thức kế toán trên máy vi tính....

5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhặn hàng tồn kho: Nêu rõ hàng tồn kho được ghi nhận theo 
giá gốc hoặc giá trị thuần có thế thực hiện được.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối năm: Nêu rõ HTX áp dụng 
phương pháp tính giá trị hàng tồn kho nào (Bình quân gia quyền; nhập trước, xuất 
trước; nhập sau, xuất trước hay theo giá đích danh).

6. Phương pháp khấu hao TSCĐ đang áp dụng: Nêu rõ là áp dụng phương pháp 
khấu hao đường thẳng, phương pháp khấu hao theo số dư giám dần hoặc phương 
pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm...

7. Nguyên tắc ghi nhặn chi phí đi vay: Nêu rõ chi phí đi vay ghi nhận vào chi 
phí tài chính trong năm khi phát sinh hay được vốn hóa và phân bô chi phí đi vay 
theo phương pháp nào.

8. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái: Nêu rõ ghi nhận theo tỷ giá 
nào? Nguyên tắc ghi nhận vào doanh thu hoặc chi phí tài chính hay ghi nhận vào vốn 
chủ sờ hữu...

III. Thông tin chi tiết một số các khoản mục:

- Trong phần này, HTX phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được 
trình bày trong Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo kết quả kinh doanh để giúp người sử 
dụng báo cáo tài chính hiếu rõ hơn nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và 
vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí....

- Số liệu ghi vào cột “Đầu năm'' được lấy từ cột “Cuối năm" trong Bản thuyết 
minh báo cáo tài chính năm trước, số liệu ghi vào cột “Cuối năm” được lập trên cơ sở 
số liệu lấy từ:

+ Bảng cân đối số phát sinh năm nay;

+ Sổ kế toán tổng hợp;

+ Sổ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng họp chi tiết có liên quan.

1. Tiền và tương đương tiền: Phản ánh chi tiết từng loại tiền và tương đương 
tiền của HTX theo số đầu năm và số cuối năm.

Số liệu đề lên chỉ tiêu này căn cứ vào sổ chi tiết TK 111, 112, 121 (Chi tiết 
tương đương tiền).

2. Hàng tồn kho: Chỉ tiêu này phản ánh chi tiết từng loại hàng tồn kho cuối 
năm và đầu năm của HTX.

Số liệu để lên chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của các TK 152, 153, 154, 155,
157 trên sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.
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3. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định'. Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng, 
giảm TSCĐ theo nhóm, TSCĐ theo nguyên giá, giá trị hao mòn luỹ kế và giá trị còn
lại.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sổ chi tiết TSCĐ.
4. t ì nh hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác: Phản ánh chi tiết 

tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn theo từng nội dung
đẩu tư.

Sổ liệu đế lên chỉ tiêu này căn cứ trên sổ kế toán chi tiết TK 121 và 221.
5. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Phản ánh chi tiết theo từng loại thuê 

mà HTX phai thực hiện trong năm.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ trên sồ chi tiết TK 333.
6. Tình hình nợ phải thu, phai trả của Hợp tác xã : Phản ánh tình hình nợ phải

thu. nợ phải trả của HTX hiện còn đến cuối năm.
6. Nợ phải thu: Phản ánh số còn phải thu của các hộ xã viên về tiền tạm ứng, 

tiền vay của HTX,... phải thu của khách hàng bên ngoài HTX về mua sản phẩm, hàng 
hoá, dịch vụ và các khoản phải thu khác đến cuối năm chưa thanh toán.

Số liệu để ghi vào cột 1 căn cứ trên sổ chi tiết các tài khoản 131 và 141.
Cột 2: Ghi rõ tình trạng của từng khoản nợ phải thu như: Khó đòi. không có 

kha năng đòi,...
6.2. Sợ  phải trả: Phản ánh số nợ còn phải trả hiện có đến cuối năm báo cáo. 

gồm: Phải trả cho người bán, phải trả nợ vay Ngân hàng, vay các đối tượng khác và
phải trả khác.

- Phải trả cho người bán: Phản ánh số nợ HTX phải trả về tiền mua vật tư, 
hàng hoá, dịch vụ cho những người bán bên ngoài HTX. số liệu đê ghi vào cột 1 của 
chỉ tiêu này căn cứ trên sổ chi tiết TK 331 - Phải trả cho người bán.

- Phải trả cho xã viên: Phản ánh số nợ HTX còn phải trá cho xã viên hợp tác xã 
về các khoản lương, thưởng,... tính đến cuối năm báo cáo.

Số liệu đề ghi vào cột 1 của chỉ tiêu này căn cứ trên so chi tiết TK 334 - Phai
trả cho xã viên, người lao động.

- Phải trả nợ vay: Phản ánh số nợ HTX vay ngân hàng, vay các đối tượng khác 
tinh đến cuối năm chưa trả hoặc chưa đến hạn trả. Phải trà nợ vay được báo cáo chi 
liết theo:

+ Vay ngắn hạn: Căn cứ trên sổ chi tiết TK 3111 đề lên số liệu ở cột 1.
1- Vay dài hạn: Căn cứ trên sổ chi tiết TK 3112 để lên số liệu ở cột 1.
- Tiền gửi của xã viên : Phản ánh số tiền gửi hưởng lãi suất theo hình thức tín 

dụng nội bộ của xã viên cho HTX tính đến cuối năm báo cáo.
Số liệu đề ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sổ chi tiết TK 322.
-  Phải trả khác: Phản ánh số nợ phải trả khác của HTX tính đến cuối năm báo 

cáo HTX chưa trả.
Số liệu đế ghi vào cột 1 của chi tiêu này căn cứ trên sổ chi tiết các TK 333,

338....
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7. Chi tiết doanh thu, thu nhập khác và chi phí:
Chỉ tiêu này phản ánh chi tiết doanh thu và chi phí trong năm báo cáo theo 

từng hoạt động và tổng cộng của toàn HTX cũng như kết quả kinh doanh, sô thuê 
TNDN phải nộp và phân chia lợi nhuận sau thuế:

- Số liệu để ghi vào chỉ tiêu doanh thu, căn cứ vào sô chi tiết tài khoản 511,
515.

- Số liệu để ghi vào chỉ tiêu thu nhập khác, căn cứ vào sổ chi tiết tài khoản 711.
- Số liệu để ghi vào chỉ tiêu chi phí, căn cứ vào sổ chi tiết tài khoản 154, 635,

811.
- Số liệu để ghi vào chỉ tiêu giá vốn của sản phẩm, hàng hoá xuất bán trong 

năm, căn cứ vào số chi tiết TK 632.
- Số liệu để ghi vào chỉ tiêu chi phí quản lý kinh doanh, căn cứ vào sổ chi tiết 

TK 642.
- Số liệu để ghi vào chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được tính như sau: VI = I + II

- IV - V.
- Số liệu đề ghi vào chỉ tiêu chi phí thuế TNDN, căn cứ vào sổ chi tiết tài 

khoản 3334 hoặc TK821
- Số liệu để ghi vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế căn cứ vào sổ chi tiết TK 421.
IV. Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:
- Trong phần này, HTX phải trình bày những thông tin quan trọng khác (Nêu 

có) ngoài những thông tin đã trình bày trong các phần trên nhằm cung cấp thông tin 
mô tả bằng lời hoặc số liệu nhằm giúp cho người sử dụng hiểu báo cáo tài chính của 
HTX đã được trình bày trung thực, hợp lý.

- Khi trình bày thông tin thuyết minh ở phần này, tuỳ theo yêu cầu và đặc điểm 
thông tin theo quy định từ điểm 1 đến điểm 8 của phần này, HTX có thê đưa ra biêu 
mẫu chi tiết, cụ thể một cách phù họp và những thông tin so sánh cần thiết.

- Ngoài những thông tin phải trình bày theo quy định từ Phần II đến Phần IV 
được trình bày thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo 
cáo tài chính của HTX.

8. Báo cáo kết quả kiểm kê cuối năm

8.1. Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản cố định của HTX cuối năm (Mẫu số 
B04a - HTX)

a. M ục đích
- Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản cố định dùng để phản ánh toàn bộ tài sản cố 

định hiện có theo 3 tiêu chí: Nguyên giá, số đã hao mòn, giá trị còn lại và số thừa, 
thiếu so với sổ kế toán.

- Báo cáo kết quả kiểm kê giúp cho Đại hội xã viên biết được số lượng, giá trị, 
hiện trạng tài sản thực có của HTX.

b. Nội dung và phương p háp
Báo cáo kiểm kê tài sản lập một năm một lần vào cuối ngày 31/12 hàng năm.
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* Theo sổ kế toán:
- Trước khi tiến hành kiềm kê ghi toàn bộ tài sản cố định hiện có trên sổ kế 

toán vào Báo cáo kiểm kê tài sản ghi theo từng loại, nhóm tài sản cố định.
- Mỗi loại tài sản có trên sổ kế toán ghi 1 dòng.
- Các cột A. B, c , D, E, F, G: số thứ tự; tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ; đơn vị 

tính: nước sản xuất; năm đưa vào sử dụng ở HTX, số hiệu TSCĐ, (do HTX đánh số 
(nếu có)), tên đơn vị quản lý.

- Cột 1: Cột này ghi số lượng tài sản cố định, nếu tài sản cố định là nhà và
quyền sứ dụng đất thi ghi theo mét vuông (m2).

- Cột 2: Ghi nguyên giá TSCĐ trên sổ kế toán tài thời điểm kiểm kê.
- Cột 3: Cột nàv phản ánh số hao mòn lũy kế của tài sản trên số kế toán tính

đến cuối năm lập báo cáo.
- Cột 4: Ghi giá trị còn lại của TSCĐ: Cột này tính bằng nguyên giá trừ (-) sô 

hao mòn lũy kế.
* Theo kiềm kê:
- Cột 5: Ghi số lượng kiểm kê thực tế của tài sản cố định. Neu TSCĐ là nhà và

quyền sứ dụng đất thì ghi theo mét vuông (m2) kiểm kê thực tế.
- Cột 6, 7. 8: Nếu khi kiểm kê thực tế có TSCĐ thì 3 cột này ghi như cột 2, cột

3, cột 4.
- Nếu khi kiêm kê tài sản này không có (thiếu, mất) thì 3 cột này bỏ trống,.
* Chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chi tiêu: số lượng, 

nguyên giá và giá trị còn lại vào các cột 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Khi kiếm kê nếu phát hiện tài sản thừa (không có trên sổ kế toán, nhưng kiểm

kê thực tế là có) thì căn cứ vào số kiểm kê thực tế xác định nguyên giá, giá trị đã hao 
mòn, giá trị còn lại của TSCĐ để ghi vào các cột A, B, c, D, E, F, G : Tên, đặc điểm, 
ký hiệu tài sản, đơn vị tính, nước sản xuất....và cột 9, 10, 11 : số  lượng, nguyên giá 
và giá trị còn lại.

- Khi kiểm kê nếu phát hiện tài sản thiểu (có trên sổ kế toán, nhưng kiếm kẻ 
thực tế là không có) thì căn cứ vào số kiểm kẻ thực tế, xác định nguyên giá, giá trị đã 
hao mòn, giá trị còn lại của TSCĐ để ghi vào các cột A, B, G, D, E, F, G :Tên, đặc 
điểm, ký hiệu tài sản, đơn vị tính, nước sản xuất... và cột 12, 13, 14: số lượng, 
nguyên giá và giá trị còn lại.

Cột H: Ghi rõ lý do thừa, thiếu. Nếu không xác định được lý do thì đế trống.
- Sau khi lập xong tiến hành cộng từng nhóm tài sản đê biết mồi loại, nhóm có 

bao nhiêu tài sản. nguyên giá, số đã hao mòn, giá trị còn lại, những tài sản nào thừa, 
thiếu, hiện do ai quán lý và nguyên nhân của việc thừa, thiếu.

8.2. Báo cáo kết quả kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa của HTX cuối 
năm (Mẫu số B04b - HTX)

a. Mục đích:
Báo cáo này dùng để phản ánh toàn bộ số lượng và giá trị tất cả các loại vật tư. 

sản phẩm, hàng hóa còn tồn kho đến cuối ngày 31/12 hàng năm nhằm xác định số
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lượng và giá trị thực có từng loại vật tư, hàng hóa đến cuối năm để báo cáo trước Đại 
hội xã viên.

b. Nội dung và cách lập biểu
- Căn cứ lập: Dựa vào biên bản kiêm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa cuối ngày 

31/12 hàng năm.
- Mỗi thứ vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi 1 dòng và ghi rõ lý do thừa, thiếu của 

từng thứ (nếu xác định được nguyên nhân) và người chịu trách nhiệm quản lý.
* Theo sổ kế toán:
- Các cột A, B, c, D: số  thứ tự; tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, dụng cụ; mã 

số; đơn vị tính.
- Cột 1 : Ghi đơn giá của vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cột 2: Ghi số lượng có trên sổ kế toán tại thời điểm kiểm kê.
- Cột 3: Ghi số tiền
* Theo kiểm kê:
- Cột 4: Ghi số lượng kiểm kê thực tế của vật tư, sản phẩm hàng hóa, công cụ, 

dụng cụ.
- Cột 5: Ghi số tiền.
* Chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 2 chỉ tiêu: số lượng, và 

thành tiền vào các cột 6, 7, 8, 9.
- Khi kiêm kê nêu phát hiện vật tư, sản phẩm, hàng hóa, công cụ, dụng cụ thừa 

(không có trên sổ kế toán, nhưng kiếm kê thực tế là có) thì căn cứ vào số kiêm kê 
thực tế xác định số lượng và thành tiền để ghi vào các cột A, B, c , D: Tên, quy cách 
vật tư, dụng cụ, mã số, đơn vị tính....và cột 6, 7: số lượng, thành tiền.

- Khi kiểm kê nếu phát hiện tài sản thiếu (có trên số kế toán, nhưng kiểm kê 
thực tế là không có) thì căn cứ vào số kiểm kê thực tể, xác định số lượng và giá trị để 
ghi vào các cột A, B, c ,  D: Tên, quy cách vật tư, dụng cụ, mã số, đon vị tính... và cột
8, 9: Số lượng, thành tiền.

- Cột E: Ghi rõ lý do thừa, thiếu. Nếu không xác định được lý do thì đề trống.
- Cột 10, 11, 12: Ghi phẩm chất của sản phẩm, hàng hóa, công cụ, dụng cụ theo

3 tiêu chí : Còn tốt 100%, kém phẩm chất, mất phẩm chất.
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PHỤ LỤC SỐ 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2010

của Bộ Tài chính)

DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO HTXNN
 

TÍNH CHẤT
STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU BẮT 

BUỘC
HƯỚNG

DẪN
Ghi chú

A- C H Ứ NG TỪ  BAN HÀNH THEO T H ÔNG TƯ NÀY
1 Lao đ ộng tiền lương
1 Bảng chấm công 0la-LĐTL X
9 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL X
.5 Bảng thanh toán tiên thưởng 03-LĐTL X
4 G iấy đi đường 04- LĐTL X
5 Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc 

hoàn thành
05-LĐTL X

6 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL X
7 Hợp đông giao khoán 08-LĐTL X

* Biên bả n thanh lý hợp đồ ng giao 
khoán

09-LĐTL X

9 Bảng kê các khoản trích lập theo
lương

10-LĐTL X

10 Bảng phân bổ t iền lương và BHXH 11-LĐTL X

II Hàng tồn kho X

1 Phiếu nhập kho 0Ỉ-VT X

r  " Phiếu xuất kho 02-VT X
Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, 
sản phẩm, hàng hóa

05-VT X

14 Bàng kẻ mua hàng 06-VT X
i 5 Bảng phân bố nguyên liệu, vật liệu, 

công cụ, dụng cụ
07-VT X

\ III Bán hàng X

1 1 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH X
* 2 Thẻ quầy hàng 02-BH X

3 Hợp đồng cung cấp hàng hoá và 
dịch vu nông nghiệp

0 5 -BH X

IV Tiền tệ X

1 Phiếu chi 01 -TT X
2 Phiếu thu 02-VT X
oJ) Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT X

1 4 Giấv thanh toán tiền tạm ứng 0 4 -TT X

1 5 Giấy đề nghị thanh toán 05-TT X

6   Biên lai thu tiền 06-TT X

7 Bảng kiểm kê quỹ(dùng cho VNĐ) 08a -TT X

8 Bảng kê chi tiền 09-TT X

V Tài sản cố đinh X

1 Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ X

2 Biên bản thanh lý TSCĐ 02 -TSCD X
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3 Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa 
lớn hoàn thành

03-TSCĐ X

4 Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ X

5 Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ X

6 Bảng tính và phân bổ khấu hao 06-TSCĐ X

B- C H ỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
1 Giấy chứng nhận nghi ốm hưởng 

BHXH

1
X

2 Danh sách nhùng người nghỉ hưởng 
trợ cấp ốm đau, thai sản

X

3 Hóa đơn GTGT 01GTKT-
3LL

X

4 Hóa đơn bán hàng thông thường 02-
GTGT-
3LL

X

5 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 
bộ

03-PXK-
3LL

X

6 Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý 04HDL-
3LL

X

8 Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào 
không có hóa đơn

04/GTGT X
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HTX : ..................
Đơn vị, bộ phận:

M ẫu số: 05 -BH
(Ban hành theo TT số 24/2010/TT-BTC 
ngày 23/02/2010 của Bộ Tài chính)

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP  
Ngày ...... tháng.....năm............  số: .....................

- Họ tên...................................................................................chức vụ....Đại diện cho HTXNN...... là bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

- Họ tên.......... Đại diện cho hộ xã viên là bên mua hàng hóa, dịch vụ cùa HTX.

Cùng thoả thuận ký kết hợp đồng cung cấp v à  sừ dụng hàng hóa, dịch vụ do HTX cung cấp trong v ụ . . . .  năm... như sau: 

Điều 1: HTXNN ....nhận cung cấp hàng hóa và dịch vụ nông nghiệp cho hộ xã viên.... thuộc đội, tổ theo bảng kê sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số
lư ợ ng

Đơn
giá

Thành tiền
Số lượng cune cấp theo thời gian Yêu cầu kỹ thuât về hàng hóa, dich vu và 

địa điềm cung cấp dịch vụTháng Tháng Tháng

A B c 1 2 3 4 5 6 D

Điều 2: HTXNN đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa và dịch vụ đúng quy cách, phẩm chất, thời gian, địa điểm và đàm bảo các yêu 
câu đã ký kết. Hộ xã viên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ. kịp thời tiền dịch vụ đã nhận của HTX.

Điều 3: Sau mỗi lần hoàn thành công việc cung cấp hàng hóa. dịch vụ, đại diện HTX và hộ xã viên xùng nghiệm thu xác nhận số lượng, 
chất lượng hàng hỏa, dịch vụ để làm căn cứ tính phí.

Điêu 4: Thời gian và hình thức thanh toán

- Hình thức thanh toán: ( Bằng tiền, sản phẩm ...).............
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- Thời hạn thanh to á n : ................................

Điều 5: Hai bên cam kết thực hiện đúng những quy định đã ký kết.

Hợp đồng được làm thành 3 bản, có giá trị pháp lý như nhau. HTX giữ 1 bàn. bộ phận thực hiện 1 bản. họ xã viên 1 bản. 

Hộ xã viên Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Phần thanh toán khi kết thúc họp đồng

Tên vật tư hoặc dịch vụ Đơn vị 
tính

số lượng 
hàng hóa. 

dịch vụ
Thành tiền Ý kiến nhận xét của hộ xã viên

A B 1 2 c

Cộng X X X

N g à y .........tháng......... n ă m .......

Hộ xã viên Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
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HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

(Mẫu số 05-BH)
1ỉ - Mục đích: Hợp đồng này là bản cam kết giữa HTX và hộ xã viên về khối lượng hàng 

hoa. dịch vụ HT X nhận cung cấp cho hộ xã viên và trách nhiệm của hộ xã viên sau khi nhận được 
các d ch vụ phải thanh toán cho HTX về các khoản dịch vụ đã sừ dụng.

II Phương pháp và trách nhiệm ghi

Hợp đồng gồm 2 phần: Phần hợp đồng và phần thanh toán hợp đồng

1- Phần hợp đồng:

- Cột A: Ghi số thứ tự;

- Cột B Tên hàng hóa dịch vụ cung cấp cho hộ xã viên;

- Cột C: Ghi đơn vị tính;

- C ột I : Ghi số lượng hàng hóa, dịch vụ HTX cung cấp cho hộ xã viên;

- Cột 2: Ghi đơn giá hàng hỏa, dịch vụ HTX cung cấp cho hộ xã viên;

- Cột Ghi số liền hộ xã viên phải thanh toán cho HTX;

- Cộ t 4. 5,6 : Ghi số lượng hàng hóa. dịch vụ HTX cung cấp cho hộ xã viên theo tháng;

- Cột D: Ghi yêu cầu về kỹ thuật, phẩm chất hàng hóa, dịch vụ và địa điềm cung cấp dịch vụ.

2- Phần thanh toán hợp đồng: HTX căn cứ vào sổ theo dõi cung cấp dịch vụ cho các hộ để 
ghi phần thanh toán họp đồng.
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PHỤ LỤC SỐ 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2010/TT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2010

của Bộ Tài chính)

DANH MỤC SỔ ÁP DỤNG CHO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

STT TÊN SỐ KÝ HIỆU

HÌNH THÚC KÉ 
TOÁN Ghi

chúNK
C

N
K-
SC

CT-
GS

1 Nhật ký sổ cái SOI - HTX - X -

2 Chứng từ ghi sổ S02a - HTX - - X

3 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ S02b - HTX - - X
4 Sổ Cái (Hình thức CT -GS) S02c - ỈITX - - X
5 Sổ Nhật ký chung S03a - HTX X - -

6 Sổ Cái (hình thức NKC) S03b - HTX X - -

7 Bảng Cân đối số phát sinh S04 -  HTX X - X.

8 Số quỹ tiền mặt S05a -  HTX X X X

9 Sổ kế toán chi t iết quỹ tiên mặt S05b -  HTX X X X

10 Sổ tiền gửi ngân hàng S06 -HTX X X X

11 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ sản phẩm hàng 
hóa

S07 -  HTX
X X X

12 Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ , sản 
phẩm hàng hóa

S08 -  HTX
X X X

13 Sổ kho S09 -  HTX X X X

14 Sổ TSCD s 10 - HTX X X X

15 Sổ theo dõi TSCĐ, công Cụ  dụng cụ tại nơi 
sử dụng

Sll -  HTX
X X X

16 S ổ  chi tiết thanh toán với người mua, người 
bán (Dùng cho TK 131,331)

S13-HTX
X X X

17 s ổ  theo dõi thanh toán băng ngoại tệ (Dùng 
cho  TK 131,331,141,334,338)

S15-HTX
X X X

18 Sổ chi tiết liền vay ( Dùng cho TK 311) SI6-MTX X X X
19 Sổ chi tiết bán hàng s 17 - HTX X X X
20 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh s 18 - HTX X X X

21 Thẻ tính giá thành sản phẩm , dịch vụ S19-HTX X X X

2 2 Sổ chi tiết các tài khoản (Dùng cho các 
TK. 121,141,142,152,154,155.157.159.221,2 
4 1 , 2 4 2 ,  333,334,338,421, . . )

S20 -  HTX
X X X

23 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán, trái phiếu 
(Dùng cho TK 121,221)

S23 -  HTX X X X

24 Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh S24 -  HTX X X X

25 Sổ chi phí đầu tư XDCB S25 -  HTX X X X

26 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lai S27-HT X X X
27 Sổ chi tiết thuê GTGT được miễn giảm S28 - HTX X X X

28 Sổ chi tiết thu và tính lãi cho xã viên vay S29 - HTX X X X
29 Sổ chi tiết chi phí hoạt động TDNB S30 - HTX X X X
30 Sổ theo dõi vốn góp của xã viên S31 - HTX X X X

31 S ổ  theo dõi các quỹ của HTX S32-HTX X X X

32 Sổ theo dõi cung cấp dịch vụ cho các hộ S33-HTX X X X
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33 Sổ chi tiết theo dõi cho xà viên vay S34 - HTX X X X

34 Sổ chi tiết tiến gửi của xã viên (TK 322) S35 - HTX X X X

35 Sổ tổng hợp theo dõi tiền gửi tiết kiệm của
xã viên

S36 - HTX X X X

36 Sổ tổng hợp theo dõi cho xã viên vay S37 - HTX X X X



MỘT SỐ MẪU SỔ KẾ TOÁN ĐẶC THÙ

H u y ệ n :...................
X ã .. ............
HTX Nông nghiệp.

M ẫ u số: S24-HTX
(Ban hành theo TT số 24 /2010/TT-BTC

ngày 23 / 02 / 2010 của Bộ Tài chính)

SỔ TH EO  DÕI CHI T IẾT NGUỒ N VỐ N KINH DOANH

N T
GS

Chửng tử

diễn giải TK
Đ Ư

Số phát sinh Số dư

Số
hiệu

Ngày
tháne

N ợ (giảm) Có (Tăng)

Vốn

góp
của
xã

viên

Nguồn
vốn
tích
luv

Vốn
nhận
liên

doanh

Vốn
hỗ
trợ
đầu
tư

của
nhà

nước

V ố n
góp
cùa
xã
viên

Nguòn
vốn
tích
luỹ

Vôn
nhận
liên
doanh

Vôn
hỗ
trợ
đầu
tư
cùa
nhà
nước

Vôn
khác

Vốn 
góp cùa 
xà vicn

N guồ n
vốn
tích
luv

V ốn
nhận
liên
doanh

Vố n
hỗ
trợ
đầu
tư
của
nhà
nước

V ố n
khác

V ốn
khác

A B c D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sô du đâu kỳ
Sô phát sinh trong kỳ

Cộng sô phát sinh . ..
Sô dư cuôi kỳ 1

Sổ này c ó ...........Trang, đánh dấu từ trang 01 đến trang...........
Ngày mở sổ:.........

Ngày......... tháng ....... năm..
Ngưòi ghi sổ Kế toán trưởng C h ủ nhiệm HTX
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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SỐ THEO DÕI NGUỒN VỐN KINH DOANH 
(Mẫ u số S24 -H TX )

1/. Mục đích: Số theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh dùng để ghi chép số hiện có và tình hình 
tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của Hợp tác xã theo từng nội dung: Vốn góp ban đầu của xã viên, 
vốn tích lũy của Hợp tác xã, vốn nhận liên doanh cùa cá nhân, đơn vị ngoài hợp tác xã, các khoan 
nhận được từ sự tài trợ của nhà nước, quà biếu tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
cho Hợp tác xã và nguồn vốn khác ngoài phạm vi những nguồn vốn đã nêu ở trên..
2/. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
Sô này theo dõi toàn bộ nguồn vốn kinh doanh cùa Hợp tác xã từ khi bắt đầu thành lập cho đến khi 
giải thể. phá sàn. Căn cử đề ghi sổ là các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ góp vốn, tăng giảm
vốn....

Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;
Cột B,C: Ghi ngày, tháng và số hiệu của chứng từ dùng đê ghi sổ;
Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
Cột 1 : Ghi số vốn góp ban đầu bị giảm do hoàn trả vốn góp khi xã viên chấm dứt tư cách xà
viên;
Cột 2: Ghi giảm nguồn vốn tích luỹ khi HTX giải thể, phá sản;
Cột 3 : Ghi giảm nguồn vốn nhận liên doanh do trả lại vốn cho bên góp  vốn;
Cột 4: Ghi giam nguồn vôn hô trợ đầu tư của Nhà nước khi HTX giải theer, phá sản;
Cột 5: Ghi giảm nguồn vốn khác;
Cột ó Ghi sổ vốn kinh doanh tăng do nhận vốn góp của xã viên:
Cột 7: Ghi sổ vốn kinh doanh tăng do bổ sung vốn từ lợi nhuận sau thuế;
Cột 8 Ghi sổ vốn kinh doanh tăng do nhận góp vốn liên doanh cúa các tổ chức,cá nhân;
Cột 9: Ghi sổ vốn kinh doanh tăng do nhận được các khoán hỗ trợ của Nhà nước cho giao
thông, thủy nông và hạ tầng cơ sở khác
Cột 10: Ghi tăng nguồn vốn khác như các khoản tài trợ không hoàn lại cùa Nhà nước, quà 
biêu tặng của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước;
Cột 1 I đến cột 15: số dư chi tiết cùa từng loại nguồn vốn;
Cuối tháng cộng sô tính ra tổng số phát sinh tăng, phát sinh giảm và số dư cuối tháng để ghi 
vào cột phù hợp với từng loại nguồn vốn.
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I I

H u y ệ n : ...................  M ẫ u số: S29-HTX
X ã .. . . . . .....  (Ban hành theo TT số 24/2010/TT-BTC
HTX Nông nghiệp......................  ngày 23 /0 2  /2010 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THU VÀ TÍNH LÃI CHO XÃ VIÊN VAY 
(Dùng cho tài khoản 5152)

N ăm :.........

Ngày
tháng

ghi
sổ

chứng từ

Diễn giai T K Đ Ư
Tống 
sổ thu

Trong đó

sổ
hiệu

N gày
tháng

Thu lãi 
từ 

khoan 
cho vay 
đến han

Thu lãi 
từ  khoán
cho vay 
được gia 

hạn

Thu lãi 
từ 

khoán 
vay quá 

hạn

Thu
phí

Thu
khác

A B c D E 1 2 3 5 5 6
Sô dư đâu kỳ
Sô phát sinh trong kỳ

C ộng phát sinh trong kỳ
Sô dư cuôi kỳ

Sổ này có....... trang, đánh số từ 01 đến trang.
Ngày mở sổ:.........................

N g à y .........tháng . . . .n ăm ...........
Người ghi sổ Kế toán trưởng Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dâu)

Mục đích: sổ này dùng để theo dõi tình hình thu lãi và các khoản  thu liên  quan từ hoạt động
cho xã viên vay (tín dụng nội bộ) theo tổng sổ thu và từng nguồn thu cụ thể nhăm đổ đối chiếu và
cung cấp số liệu cho việc lập báo cáo thu chi hoạt động tín dụng nội bộ của Hợp tác xã.

Căn cứ và phương pháp ghi số:
Căn cứ ghi sổ: Căn cứ vào các phiếu thu và chứng từ khác có liên quan;
Phương pháp mở và ghi sổ:
- Cột A, B,c : Ghi ngày, tháng ghi sổ, sô hiệu , ngày tháng của chứng từ d ù n g  đê ghi sô;
- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tê của chứng từ kê toán dùng đc ghi sô;
- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
- Cột 1: Ghi tổng số tiền thu;
- Cột 2, : Ghi số tiền của từng khoản lãi vay đến hạn;
- Cột 3: Ghi số tiền lãi đã thu được của vay được gia hạn;
- Cột 4: Ghi sỗ tiền cùa khoản lãi vay quá hạn đã thu được;
- Cột 5: Ghi sổ tiền phí dịch vụ tín dụng;
- Cột 6: Ghi sổ tiền thu khác;
- Cuối kỳ cộng sổ phát sinh trong kỳ và số luỹ kế từ đầu quý, đầu năm.
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H u y ện :...................
X ã. 
HTX Nông nghiệp

Mẫ u số : S30-HTX
(Ban hành theo TT số 24 /2010/TT-BTC

ngày 23 / 02 /2010 của Bộ Tài chính)

SỐ CHI T IẾ T TÀI KHOẢN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TDNB 
(Dùng cho tài khoản 6352)

Năm:......

chứng từ Trong đó

Ngây 
tháng 
gh 1 sổ

SỐ
h iệ u

Ngày
thảng

Dien giai TK
Đ Ư

Tổn 
g so 
chi

Chi
thanh
toán
lãi

tiền
gửi
cua
xã

viên

Chi 
lương 

cán 
bộ tín 
dụng

Chi
vpp.
cc
DC

Chi
phi

dịch
vụ

thuê
ngo
ài

Trích 
lập quỹ 

dự 
phòng 
rủ i ro 

tín 
dụng

Chi
khác

A B c D E 1 2 3 4 5 6 7
số dư đầu kỳ
số phát sinh trong kỳ

cộng phát s inh trong kỳ
số dư cuối kỳ

Sổ này có....... trang, đánh số từ 01 đến trang...............
Ngày mở sổ:.........................

N gày ......tháng .... năm ........
Người ghi sổ Kế toán t r ưởng Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tcn, dóng dấu)

Mục đích: sỏ này dùng để theo dõi các khoản chi trả lãi tiền gửi tiết kiệm cho xã viên và 
eac khoản chi khác có liên quan đến hoạt dộng tín dụng nội bộ của Hợp tác xã và cung cấp sổ liệu 
cho việc lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùa Hợp tác xã.

Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
- Căn cứ ghi sô: Căn cử vào các phiếu chi và chứng từ khác có liên quan đến hoạt động tín

dụng nội bộ;
- Phương pháp mờ và ghi sổ:
- Cột A, B, C: Ghi ngày, tháng ghi sổ, số hiệu , ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;
- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế cùa chứng từ kế toán dùng đế ghi sổ;
- Cột E: Ghi sổ hiệu tài khoản đối ứng;
- Cột I : Ghi tông số tiền chi;
- Cột 2. Ghi số lãi tiền gửi tiết kiệm của xã viên;

Cột 3: Ghi số tiền chi lương cho cán bộ HTX làm công tác tín dụng nội bộ;
- CỘI 4: Ghi số liền chi mua VPP, công cụ dụng cụ;......
- Cột 5: Ghi sổ tiền chi phí dịch vụ thuê ngoài như điện, nước, diện thoại....;
- Cột 6 Ghi số tiền trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định;
- Cột 7: Ghi số tiền chi khác;
- Cuối kỳ cộng số phát sinh trong kỳ và số luỹ kế từ đầu quý, đầu năm.
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1 1

H u y ệ n :...................  M ẫ u số: S31 -HTX
X ã..............  (Ban hành theo TT số 24/2010/TT-BTC
HTX Nông nghiệp......................  ngày 23 / 02 /2010 của Bộ Tài chính)

SỔ TH EO  DÕI VỐN GÓP CỦA XÃ VIÊN
T ừ năm ..........đến n ăm ..........
Đội, tồ......................................................

Đợt  thu Năm Năm Năm
Mức đóng tối thiểu 

Mức đóng tối đa

Hộ xã viên:

NTGS

chứng từ

Diễn giải
TK
Đ Ư

số vốn đã góp số vốn đã trả

Số
hiệu

Ngày
tháng Số tiền

Xác nhận 
của xã 

viên
Số tiền

Ký nhận 
của xã 
viên

A B c D E 1 2 3 4

Sổ này có....... trang, đánh số từ 01 đến trang...............
Ngày mở sổ:.........................

Ngày .... tháng ... năm......
Người ghi sổ Kế toán trưởng Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (KÝ, họ tên, đóng dấu)

Mục đích: sổ này dùng để theo dõi việc góp vốn của xã viên và trả lại vốn cho xã viên.
Căn cứ và phương pháp ghi số: sổ được theo dõi liên tục trong nhiều năm, căn cứ vào các 

chứng từ thu, chi liên quan đến việc góp vốn của xã viên đế ghi sổ.
- Mỗi đội mở 1 quyển sổ;
- Mức đóng tối thiểu theo quy định chung của HTX khi cần huy động vốn;
- Mỗi hộ xã viên ghi 1 trang sổ;
Cột A: Ngày tháng ghi sổ;
Cột B: Ghi số hiệu của chứng từ dùng đê ghi sổ;
Cột C: Ghi ngày tháng năm của chứng từ dùng để ghi sổ;
Cột D: Ghi diễn giải nội dung góp vốn của xã viên, đóng bằng tiền, bang hiện vật, ngày 

công lao động....
Cột E: Ghi tài khoản đối ứng;
Cột 1: Ghi số tiền, hoặc số hiện vật, ngày công mà xã viên góp quy ra tiền;
Cột 2: Xác nhận của xã viên sau mỗi lần góp vốn;
Cột 3: Ghi số tiền vốn đã trả lại cho xã viên;
Cột 4: Xã viên ký nhận tiền sau khi nhận lại vốn góp.

99



H u y ệ n :...................
X ã ..  ........
HTX Nông nghiệp

Mẫ u số: S32-HTX
(Ban hành theo TT số 24 /2010/TT-BTC

ngày 23 / 02 /2010 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI CÁC QUỸ CỦA HỢP TÁC XÃ
Năm :....
Loại quỹ:....

Chứng từ TK
ĐƯ

Sô tiên
NTG.S Số

hiệu
Ngày
tháng

Diên giải Ghi tăng 
quỹ

Ghi giảm 
quỹ

Dư quỹ Ghi chú

A B c D E 1 2 3 F
Dư đâu kỳ
Phát sinh trong kỳ

Cộng sô phát sinh. . . .  .
Sô dư cuôi kỳ

Sổ nàv c ó ........trang, đánh số từ 01 đến trang................
Ngày mở sổ:..........................

Ngày ... tháng ... n ă m ......
Người ghi sô Kế toán trư ơ ng  C hủ nhiệm HTX

(Ký, họ ten) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dâu)

Mục đích: sổ  này dùng để theo dõi tình hình trích lập và sử dụng các quỹ cùa Hợp tác xã. 
Căn  cứ  và phương  ph áp  ghi sô:
- Mồi loại quỹ (Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh, quỹ dự phòng, quỹ dự phòng rủi ro tài 

chính, các quỹ khác....) phài được theo dõi trên 1 quyển sổ hoặc một số trang sổ riêng.
- Căn cứ ghi sổ: Căn cứ vào các chứng từ khác có liên quan đến việc trích lập và sử dụng các 

quỸ cùa Hợp tác xã và các chừng từ khác liên quan như chứng từ thu đóng góp các quỹ khuyên 
nông, khuyến ngư, khuyến lâm cùa các hộ xã viên;

- Phương pháp mở và ghi sổ:
- Cột A B,c : Ghi ngày, tháng ghi sổ, số hiệu , ngày tháng của chứng từ  d ù n g  đê ghi sô;
- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ;
- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
- Cột 1 : Ghi số tiền tăng quỹ do trích lập hoặc thu được từ các hộ xã viên:
- Cột 2. : Ghi số tiền sử dụng quỹ;
- Cột 3: Ghi số tiền còn lại của quỹ.
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1 1

H u y ện :................... Mẫ u số: S33 -HTX
Xã..............  (Ban hành theo TT số 24/2010/TT-BTC
HTX Nông nghiệp......................  ngày 23 / 02/2010 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁC HỘ XÃ VIÊN

đ ội, tỔ: ...............

Tên hộ xã viên: ............... ..........................................................

Ngày 
tháng 
ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải
Đơn
vị

tính

số lượng dịch vụ đã sử dụng
Đơn
giá

Thành
tiền

Ghi
chúsố 

hiệu
Ngày
tháng

Thuỷ
lại

Phòng trừ dịch 
bênh

A B c D E 1 2 3 4 5 6 7 8 F

C ộng cuối vụ

Xác nhận:
Sổ này có ........trang, đánh số từ 01 đến trang................
Ngày mờ số :..........................

Ngày .... tháng ... năm........
Người ghi sổ Kế toán t r ưởng Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dâu)

I- M ục đích: sồ  này dùng để theo dối việc cung cấp dịch vụ của HTX cho hộ xã viên.

II- Căn cứ và phương pháp ghi:

Căn cứ ghi : Căn cứ vào Phiếu xác nhận sàn phấm, công việc hoàn thành.

- Mỗi đội, thôn mở 1 quyển, mồi hộ ghi 1 trang;

- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng chứng từ dùng đề ghi sổ;

- Cột D: Ghi nội duna kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ;

- Cột E: Ghi dơn vị tính;

- Từ Cột I đến Cộl 6 ghi số lượng từng loại dịch vụ HTX đã cung cấp cho hộ xã viên theo
đơn vị tính thích hợp của từng dịch vụ;

- Cột 7: Ghi dưn giá dịch vụ;

- Cột 8: Ghi số tiền của từng dịch vụ t r ên  Phiếu nghiệm thu.

Cuối vụ, tính ra số lượng và giá trị cùa từng dịch vụ hộ xã viên đã sử dụng. Dòng cộng cuối
vụ của từng hộ được sử dụng để lập Bảng tổng hợp số lượng và giá trị từng loại dịch vụ.
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SỔ CHI TIẾT THEO DÕI CHO XÃ VIÊN VAY 

(Dùng cho Tài khoản 122) 

Năm:

- Tên hộ xã viên:

M ẫu số: S34 - HTX
(Ban hành theo TT số 24/2010/TT-BTC

ngày 23 / 02/2010 của Bộ Tài chính)

NTGS

A

chứng từ
Diễn giải

Thời
hạn
vay

tỷ lệ
lãi

suất

Ngày
đáo
hạn

TK 1221 TK 1222 Tk 1223
Số

hiệu
Ngày
tháng

Số tiền Số tiền Số tiền
Nợ Có Nợ Có Nợ Có

B c D E F G 1 2 3 4 5 6
- Sô dư đâu kỳ
- Sô phát sinh 
trong kỳ

Cộng phát sinh

( Số dư cuối kỳ

H u y ện :...................
Xã ..............
HTX Nông nghiệp

Sổ này có....... trang, đánh số từ 01 đến trang...............
Ngày mờ sồ:.........................

Ngày .... tháng ... năm.......
Người ghi số Ke toán trưởng Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên. đỏng dâu)

I- Mục đích: sổ này dùng để theo dõi chi tiết tình hình cho xã viên vay vốn theo hình thức
tín dụng nội bộ.

II- Căn cú và phương pháp ghi:
Căn cú ghi : Căn cứ vào Hợp đồng vay vốn hoặc khế ước vay. thông báo gia hạn nợ, thông 

báo chuyển nợ quá hạn.
- Mỗi đối tượng vay vốn mở một trang sồ riêng 
-C ột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;
- Cột B. C: Ghi số hiệu, ngày tháng chứng từ dùng đổ ghi sô;
- Cột D: Ghi nội dung kinh tế của chứng từ kế toán dùng đế ghi số;
- Cột F Ghi thời hạn cho vay(3 tháng, 6 tháng, 12 tháng....)
- Cột F: Ghi tỷ lệ lãi suất cho vay;

Cột G: Ghi ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán (Ngày đáo hạn)
- ( 'ột I Ghi số tiền cho vav trong thời hạn;
- Cột 2: Ghi số tiền hộ xã viên thanh toán nợ vay hoặc chuyền sang nợ quá hạn. khoanh hạn;
- Cột 3: Ghi số tiền cho vay đã quá hạn trả nợ;
- ( ột 4: Ghi số tiền xã viên thanh toán nợ quá hạn hoặc chuyển sang khoanh nợ;
- CỘI 5: Ghi số tiền cho vay đã khoanh nợ;
- Cột 6 Ghi số tiền khoanh nợ đã được xử lý.
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Il

SỔ CHI TIẾT TIỀN GỬI CỦA XÃ VIÊN 

(Dùng cho Tài khoản 322)
 - Tên hộ xa viên:

- Loại tiền gửi: (VNĐ, USD)
- Kỳ hạn gửi: (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng...)
- Ngày đến hạn thanh toán:
- Phương thức nhận lãi: (cuối kỳ, hàng tháng)

M ẫ u số: S35 - HTX
(Ban hành theo TT số 24/2010/TT-BTC

ngày 23 / 02 /2010 cùa Bộ Tài chính)

Chứng từ Sô tiên Dư cuối 
kỳNTGS

Số hiệu Ngày
tháng

Diên giải
Nợ Có

A B c D 1 2 3
Số dư đầu kỳ
Số phát sinh trong
kỳ

Cộng phát sinh
Sô dư cuôi kỳ

- sổ này có ... trang, đánh số từ 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:.........................

Ngày .... tháng ... năm........
Người ghi sổ Ke toán trưởng Chủ nhiệm  HTX

(Ký, họ tôn) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu

I- Mục đích: sổ này dùng để theo dõi số tiền xã viên gửi vào, số tiền xã viên rút ra và số tiên gửi 
của xã viên hiện còn tại HTX.

II- Căn cứ và phương  pháp ghi:
Căn cứ ghi : Căn cứ vào phiếu thu tiền gửi tiết kiệm và các chứng từ khác có liên quan. 
Phương pháp ghi:
- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sô;
- Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;
- Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
- Cột I : Ghi số tiền gửi tiết kiệm xã viên đã rút ra;
- Cột 2: Ghi số tiền xã viên gửi vào trong kỳ;
- Cột 3: Ghi số tiền gửi tiết kiệm cùa xã viên còn lại cuối kỳ.

H u y ện :...................
Xã... ..........
HTX Nông nghiệp
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H u y ện :...................
X ã .. ........
HTX Nông nghiệp

M ẫ u số: S36 - HTX
(Ban hành theo TT số 24/2010/TT-BTC

ngày 23 / 02 /2010 của Bộ Tài chính)

SỔ TỔNG HỢP THEO DÕI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA XÃ VIÊN

Năm:

Ngày
tháng
năm

Họ và 
tên xã 
viên

Số dư 
đầu kỳ

Tiền gửi 
vào 

trong kỳ

Lãi suât 
%

Rút tiết kiệm Số dư 
cuối kỳ

Chữ ký 
cùa xã 
viên

Gốc Lãi

A B 1 2 3 4 5 6 c

 g

Sổ này có ....... trang, đánh số từ 01 đến trang
Ngày mở số:.........................

Ngày .... tháng ... năm......
Người  ghi sổ Kế toán trưởng Chủ nhiệm HTX

(KÝ. họ lên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

I- Mục đích: sổ này dùng để theo dõi tình hình gửi tiết kiệm, thanh toán tiết kiệm (gốc và 
lãi) theo hình thức tín dụim nội bộ cùa HTX.

II- Căn cứ và ph ương pháp ghi:
Căn cứ ghi : Căn cử vào sổ chi tiết Tài khoản 322 - Tiền gửi của xã viên 
Phương pháp ghi:
- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;
- Cột B: Ghi họ tên của xã viên gửi tiết kiệm;
- Cột 1 : Ghi số tiền gửi tiết kiệm tại thời điểm đầu kỳ của xã viên;
- Cột 2 Ghi sổ tiền xã viên gửi vào trong kỳ;
- Cột 3: Ghi lãi suất tiền gửi tiết kiệm xã viên được hường;
- Cột 4,5 : Ghi số tiền gốc và lãi xã viên rút ra trong kỳ;
- Cột 6: Ghi số tiền của xã vièn hiện còn gửi tại HTX;
- Cột ( : Chừ ký của từng xã viên xác nhận.
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Huyện: ...................
X ã . ..........
HTX Nông nghiệp

M ẫ u số : S37 -H T X
(Ban hành theo TT số 24 /2010/TT-BTC

ngày 23/ 02 /2010 của Bộ Tài chính)

SỔ TỔNG HỢP TH EO  DÕI CHO XÃ VIÊN VAY

Năm:

Ngày
tháng
năm

Họ và tên 
xã viên

Số hồ sơ 
vay

Ngàv 
đáo hạn

Dư nợ 
đầu kv

Vay
trong

kỳ

Sổ tiền trả Dư nợ 
cuố i  kỳ

Số tiền nợ 
quá hạn

số
ngày
quá
hạn

Chữ ký của xã 
viên

Gốc Lãi Gốc Lãi

A B c D 1 2 3 4 5 6 7 E F

Sô này có........trang, đánh sô từ 01 đên trang
Ngày mở số:.........................

Ngày .... tháng ... năm........
Ngưòi ghi số Ke toán trưỏng Chủ nhiệm HTX

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

I- Mục đích: sổ này dùne đổ theo dõi tình hình cho xã viên vay vốn theo hình thức tín dụng nội bộ 
II. Căn cứ và phương pháp ghi:
Căn cứ ghi : Căn cứ vào sổ chi tiết cùa Tài khoản 122 - Cho xã viên vay.
Phương pháp ghi:
- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;
- Cột B: Ghi họ tên của xã viên vav vốn;
- Cột C: Ghi số hồ sơ vay hoặc số sổ của xã viên vav vốn;
- Cột D: Ghi ngày đến hạn thanh toán tiền vay;
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- Cột 1 : Ghi số tiền cho xã viền vay tại thời điểm đầu kỳ ;
- Cột 2: Ghi số tiền xã viên vay trong kỳ;
- Cột 3.4 : Ghi số tiền gốc và lãi xã viên đã trá trong kỳ;
- Cột 5 : Ghi số tiền xã viên còn nợ cuối kỷ;
- Cột 6,7 : Ghi số tiền gốc vay và lãi vay đã đến hạn thanh toán nhưng xã viên chưa thanh toán chuyên sang nợ quá hạn;
- Cột E: Ghi số ngày quá hạn;
- Cột F: Chừ ký của từng xã viên xác nhận.
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