
Phụ lục 1
(Kèm theo Thông tư số 117 /2010/TT-BTC ngày 05 /8 /2 0 1 0  của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO TỔ NG HỢP TRÍCH QUỸ N Ă M ........

Tên công t y : .......................................................................
Đom vị tính: đồng

STT Chỉ tiêu
 

T ổng số

Năm trước Năm nay
I Các chỉ tiêu

1 Tồng lợi nhuận trước thuế TNDN

2
Vôn chủ sở hữu bình quân (gôm vôn đâu tư của chù sở hữu mã sô 
4 1 1 +  Quỹ đầu tư phát triển mã số 4 ] 7 + Nguồn vốn đầu tư XDCB 
mã số 421)

3 Von huy động bỉnh quân

4 Chỉ tiêu tỷ suất lọi nhuân trên von chù sờ hữu

+ Năm trước (%)

+ Nãm nay (%)

5 Sổ phải nộp ngân sách phát sinh

+ Năm trước

+ Năm nay

6 Quỹ lương thực hiện năm ...

7 Thu nhập bình quân người/tháng, trong đó

- Chù tịch HĐTV (Chủ tịch công ty)

- Thành viên HĐTV

- Tổng giám đốc

8 Tổng số lao động bình quân năm ...

II Phân phổi lọi nhuận

1 Thuế TNDN

2 Trích quỹ Dự phòng tài chính

3 Lợi nhuận được chia theo vốn chủ sở hữu

4 Lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động

Trong đó:

4.1 - Quỹ đầu tư phát triển

4.2 - Quỳ thưởng Ban quản lý điều hành

4.3 - Ọuỹ khen thường, phúc lợi

III
Bổ sung phân phối quỹ khen thưỏng, phúc lọi (đối vói công ty 
đăc thù)
Trong đó:

1 + Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển

2 + Bổ sung từ Lợi nhuận chia theo vốn chù sờ hữu

IV Tổng số quv khen thưởng, phúc lợi trích trong năm

V
Lọi nhuận được chia theo vốn chủ sỏ' hữu sau khi điều chỉnh 
trích qụỹ khen thưỏng phúc loi (V = n  - III.2)

VI
Quỹ đầu tư phát triển sau khi điều chỉnh trích quỹ khen thưởng 
phúc loi ( V ĩ-  II 4.1 I I I .l)

VII Vốn chủ sỏ' hữu tăng trong năm .... (VII=V+VI)
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N gười lập biểu

Ngày tháng năm 
Kế toán trưởng Giám



PHỤ LỤC SỐ 2
(Kèm theo Thông tư số 117 /2010/TT-BTC ngày 05 /8 /2 0 1 0  của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH Ự C HIỆN CHI PHÍ 
SẢN XUẤT KINH DOANH 

(áp dụng đối với các công ty kinh doanh trong lĩnh vực độc quyên) 
____________________________________  Đơn vị tính: triệu đồng_________

TT Yeu tổ chi phí

Thực 
hiện năm 

trước

Thực hiện năm 
báo cáo

So sánh %

Kê
hoạch

Thực
hiện

So với 
năm 
trước

So với 
kế hoạch

1 2 3 4=3/1 5=3/2
I Tông doanh thu
II Tông chi phí

Trong đó:
1 Nguyên vật liệu chủ yêu

-

-

2 Tông quỹ tiên lương
- Thu nhập bq người/tháng

3 Khấu hao tài sản cố đinh
4 Chi phí quản lý DN

Trong đó: chi tiêp tân, khánh tiêt, giao dịch, chi 
hội nghị và các khoản chi khác

5 Chi phí bán hàng
Trong đó: chi quảng cáo, tiêp thị, khuyên mại, 
chi hoa hồng môi giới
III Loi nhuân trước thuê t ■----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Nguyên nhân tăng hoặc giảm các yếu tô chi phí, 
Các biện pháp làm giảm chi phí.

Ngày tháng nãm
Người lập biểu Kế toán trưỏìig Giám đốc



Phụ lục 3
(Kèm theo Thông tư số 117 /2010/TT-BTC ngày 0 5 / 8  /2010 của Bộ Tài chính)

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM ......
Công t y ...................................

TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Năm báo cáo

Năm kế 
hoạchKe hoạch

ưóc thực 
hiện

1
Sản lượng sản xuất (Nêu có nhiêu sản phâm 
thì chỉ báo cáo tối đa 3 sản phẩm cỏ sản 
lượng lớn)

2 Sản lượng tiêu thụ:

a Nội địa

b Xuất khẩu

3 Tổng doanh thu

4 Tổng chi phí

5 Lãi, lỗ

6 Tổng sổ thuế và các khoản phải nộp NSNN

a Thuế:

- Thuế TNDN:

b Các khoản phải nộp khác

7 Giá thành, trong đó:

a Giá thành sản xuất

b Giá thành tiêu thụ

8 Giá bán bình quân, trong đó:

a Trong nước

b Xuất khẩu

9 Vốn điều lệ

10 Vốn chủ sờ hữu

11 Hệ số nợ phải trả/ vốn điều lệ

12 Tổng mức vốn huy động

- Dự án ....

- Dư án

13 Nguồn vốn sử dụng

- Q u ỹ ......

- Vay Ngân hàng

- Vay các nhân
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- Phát hành trái phiếu

14 Tổng số lao động

15 Tổng quỹ lương

16 Thu nhập bình quân người lao động/năm

Trong đó: - HĐTV

- Tổng giám đổc

...,N g ày  tháng năm 
Người lập biểu Đại diện công ty

(ký tên, dóng dấu)
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Phụ lục số 4
(Kèm theo Thông tư so 117 /2010/TT-BTC ngày 05 / 8  /2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 2B-DN

Đơn vị chù quản:
Cóng t y : .......

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM ........
II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: đồng.

Sổ
TT CHỈ TIÊU Mã số

Sô còn phải 
nộp năm 

trước 
chuyển qua

Sô phát 
sinh phải 
nộp trong 

năm

Số đã nộp 
trong năm

Số còn phài nộp 
chuyển qua năm 

sau

A B c 1 2 3 4=0+2-3)

í Thuế 10
1 Thuế GTGT hàng bán nội địa 11
2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 12
3 Thuế Tiêu thu đăc biêt 13
4 Thuế Xuất, nhập lchẩu 14
5 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 15
6 Thuế Tài nguyên 16
7 Thuế Nhà đất 17
8 Tiền thuê đất 18
9 Các khoản thuế khác 19

Thué m ôn bài

Thuế thu nhập cá nhân

C ác loai thuế khác

II Các khoản phải nộp khác 30
1 Các khoản phụ thu 31
2 Các khoản phí, lệ phí 32
3 Các khoản khác 33

Thu điều tiết
Các khoản nộp phạt
Nộp Khác

TỔNG CỘNG (40=10+30) 40
Ngày tháng năm

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc



Phụ lục 5
(Kèm theo Thông tư số ] 17 /2010/TT-BTC ngày 05/  8 /2010 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM ...
________________________ _______  Công ty: ___________________________

T
T Nội dung

Số đầu năm Sô cuôi kỳ H iệu quả đâu tư  
trong  năm

Tổng 
giá trị 
đầu tư 
theo 
mệnh 
giá

Tổng
giá
trị
đẩu
tư

thực
tế

Tỷ lệ vốn 
gộp/tổng 
vốn điều 
lệ công ty 
con, cty 
liên kết 

(%)

Tổng 
gịá trị 
dầu tư 
theo 
mệnh 
giá

Tổng 
giá trị 
đầu tư 
thực tế

Tý lệ vốn 
góp/vốn 
điều lệ 
cône ty 
con, cty 
liên kết 

(%)

Tỷ suât 
lợi nhuận 
trên vốn 
cùa công 
ty con, 
công ty 
liên kết 

(%)

Cổ tức 
hoăc 
Lợi 

nhuận 
được 
chia

1 Đầu tư vào công ty con
Trong đó:
- Công ty chứng khoán, Quỹ đâu tư

Tên công ty ... 1 1
- Công ty bảo hiêm, cty tài chính

Tên công ty ...
- Ngân hàng TMCP

Tên ngân hàng ...
- Công ty bất động sản

Tên công ty ...
- Cty ngoài lĩnh vục sản xuất kinh doanh của công ty mẹ

Tên công ty ...
2 Đầu tư vào công ty liên kết

Trong đó:
- Công ty chứng khoán, Quỹ đâu tư
Tên công ty ...

- Công ty bào hiêm, cty tài chính
Tên công ty ...

- Ngân hàng TMCP
Tên ngân hàng ...

- Công ty bât động sản
Tên công ty ...

- Cty ngoài lĩnh vục sản xuât kinh doanh của công ty mẹ
Tên công ty ...

3 Đầu tư vào công ty liên doanh
Tên công ty ...

4 Đâu tư dài han khác
Trong đó:
- Công ty chứng khoán, Quỹ đâu tư

Tên công ty ...
- Công ty bảo hiêm, cty tài chính

Tên công ty ...
- Ngân hàng

Tên ngân hàng ...
- Công ty bât động sản

Tên công ty ...
- Cty ngoài lĩnh vực sàn xuâí cinh doanh cùa công ty mẹ

Tên công ty ...
Tông Cộng

Ghi chủ:
+ Công ty con lậ công ty có vốn của công ty mẹ -Tập đoàn, Tổng công ty chiếm trên 50% von 

điêu lệ hoặc có quyên ctíi phôi khác theo thoả thuận ghi tại điêu lệ của công ty con.
+ Công ty liên két: là công ty có vôn có vôn cùa công ty mẹ -Tập đoàn, Tông công ty chiêm từ 

20%-50% vốn điều lệ.
+ Công ty liên doanh là còng ty có quyền đồng sờ hữu vốn của công ty mẹ - tập đoàn, Tổng

công ty.

30



+ Đầu tư dài hạn khác là các khoản đầu tư mà công ty mẹ chiếm dưới 20% vốn điều lệ
Ngày tháng năm

Người lập biểu kế toán trưởng           giám đốc
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(Kèm íheo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 0 5 /8 /2 0 1 0  của Bộ Tài chỉnh) 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG

NĂM ...
Công ty:....................................

Đơn vị: đổng

Nội dung
Tên tô chức 

cho vay
Tên các 
cá nhân 
cho vay

Sô tiên 
vay, huy 

động

Lãi suât 
phải trả Ghi chú

1. Phát  hành t rái  
phiếu

2 Vay dài hạn

3 Vay ngăn hạn

4 Huy động khác

I I .  T ì n h  h ì n h  s ử  d ụ n g  v ố n  v a y ,  h u y  đ ộ n g :
 Nội dung sử dụng So tiền Ghi chú

1 Chi đâutưXDCB
- Dư á n ......

2 Chi hoạt động SXKD
3 Chi muc đích khác

III .  Đ á n h  g i á  h i ệ u  quả  sử d ụ n g  vốn  huy  động ,  khả  n ă n g  t h a n h  
t o án  các  k h o ả n  vay  và  huy độ n g  vôn:

- Đ á n h  g i á  v i ệc  sử d ụ n g  vốn  va y ,  vốn  huy  đ ộ n g  có đ ú n g  mục  
đ í ch ,  có h i ệu  q u ả  k h ô n g ?  (Có  số l iệu để  c h ứ n g  minh ) .

- Đ á n h  giá  khả  nă ng  t han h  t o á n  của  cô ng  ty đối  vớ i  các  
k h o ả n  vón  vay ,  v ốn  h uy  độ ng  đến  h ạ n  t rả,  lý do,  k i ến  nghị .

Ngày tháng năm
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
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PHỤ LỤC SÓ 7
(Kèm theo Thông tư số 117 /2010/TT-BTC ngày 0 5 / 8  /2010 cùa Bộ Tài chính) 
BÁO CÁO MỘT S Ố  CH Ỉ TIÊU TÀI CH ÍNH  Q UÝ ... NĂM  200...  

(áp dụng cho người đại diện phần vốn đầu tu tại doanh nghiệp khác)
1. Tên doanh nghiệp:
2. Giấy đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm
3. Ngành nghề kinh doanh:
4. Địa chỉ, điện thoại, FAX:
5. Vốn điều lệ:
Trong đó: Von Nhà nước:

______ Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu Mã số

-------r  T--------------
Sô đầu năm

----------7------ ĩ------------
SÔ cuôi kỳ

I. Tài sản ngắn hạn 100-RCĐKT

1. Tiên v à  c á c  khoản tương đương tiên 110-BCĐKT

2. Các khoản đâu tư tài chính ngăn hạn 120-BCĐKT

3. Các khoản phải thu 130-BCĐKT

Trong đó: Nợ phải thu khó đòi
4. Hàng tô n  kho 140-BCĐKT

5. Tài sản ngăn hạn khác 150-BCĐK.T

I I .  Tài sản dài han 200-BCĐKT

1. Các khoản phải thu dài hạn 210-BCĐKT

2. Tài sản cô đinh 220-BCĐKT

- Tài sản cô đinh hữu hình 221-BCĐKT

- Tài sản cô đinh thuê tài chính 224-BCĐKT

- Tài sàn cô đinh vô hình 227-BCĐKT

- Chi phí xây dựng c ơ  bản dở dang 230-BCĐKT

3. B â t đ ộ n g  s ả n  đ â u  tư 240-BCĐKT

4. Các khoản đâu tư tài chính dài han 250-BCĐKT

5. Tài sản dài han khác 260-BCĐKT

I I I .  Nơ phải trả 300-BCĐKT

1. Nợ ngăn hạn 310-BCĐKT

Trong đó: N ợ  quá hạn
2. Nơ dài han 320-BCĐKT

IV. Nguồn vốn chủ sỏ hữu 400-BCĐKT

1 .Vốn của chủ sở hữu 410-BCĐKT

Tronẹ đó: vôn đâu tư của chủ sở hữu 411-DCĐKT

2. Nguôn kinh phí và quỹ khác 420-BCĐKT

V. K et quả kinh doanh
1. Tông doanh thư
- Doanh thu thuân về bán hàng và cung câp dịch vụ 10-BCKQKD

- Doanh thu hoạt động tài chính 21-BCKQKD

- Thu nhập khác 31-BCKQKD

2. Tông chi phí
3. Tông lợi nhuận trước thuê 50-BCKQKD

4. L ợ i nhuận sau thuê thu nhập DN 60-BCKỌKD

VI. Các chỉ t iê u  khác
1 .Tông sô phát sinh phải nộp NS

Trong đỏ: các loại thuê
2. Lợi nhuận trước thuê/Vôn chủ s ở  hữu (% )

3. Tông nợ phải trả/Vôn chủ sở  hữu (% )

4 . T ô n g  q u ỳ  lư ơ n g
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5. Sô lao động b/q (người)
6. Tiên lương bình quân người/ năm
7. Thu nhập bình quân nsười/nãm

Phần phân tích đánh giá và kiến nghị:

Ngưòi đại diện ký, ghi rõ họ tên
(áp dụng cho người đại diện báo cáo)
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Phụ lục 8
(Kèm theo Thông tư số 117 /20I0/TT-BTC ngày 0 5 / 8  /2010 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG 
NĂM ...

Công ty:....................................

Công ty Năm trước Năm nay
Kê hoach Thực hiên

1. Tiêu chí đê trích lương
- Doanh thu, hoặc sản phẩm

2. Đơn giá tiên lương 
- Đơn giá tiền lương/doanh thu hoặc đơn 

giá tiền lương/sản phẩm
3. T ô n g  q u ỹ  lư ơ n g  đ ư ợ c  d u y ệ t

4. Tông quỹ lương thực hiện
5. Tông sô lao động
6. Thu nhập bình quân (đông/tháng)
7. Thu nhập của:
- HĐTV, Chủ tịch công ty (đồng/tháng)
- Tổng giám đốc (đồn^/tháng)

Ngày tháng năm
Người lập biểu Trưởng phòng LĐ-TL          Kế toán trưởng Giám đốc
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