
  PHỤ LỤC
Thông tư  số 152/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế

 toán á p dụng đối vối Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

 Phụ lục số 01
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN K Ế TOÁN

SỐ
TT

SỐ HIỆU 
TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN GHI

CHÚ

C Ấ P 1 CẤP 2 CẤP 3
1 2 3 4 5 6

LOẠI 1 - TÀI SẢN NGẮN HẠN
1 111 Tiền mặt

1111 Tiên Việt Nam
1112 Ngoại tệ

2 112 Tiền gửi Ngân hàng
1121 Tiền Việt Nam
1122 Ngoại tệ

3 113 Tiền đang chuyển
1131 Tiên Việt Nam
1132 Ngoại tệ

4 114 Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán

5 115 Tiền gửi Quỹ hỗ trợ  thanh toán

6 116 Tiền gửi thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi tráỉ 
phiếu

7 118 Tiền gửi thanh toán bù trừ  gỉao dịch chứng khoán

8 128 Đầu tư  tài chính ngắn hạn khác

9 131 Phải thu của khách hàng

10 132 Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán

1321 Phải thu phí đại lý thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi 
trái phiếu

1322 Phải thu phí đại lý chuyển nhượng chứng khoán

1323 Phải thu phí đăng ký chứng khoán

1324 Phải thu phí thực hiện quyền

1328 Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khác
11 133 Thuế GTGT được khấu trừ

1331 Thuê GTGT được khâu trừ của hàng hoá, dịch vụ
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1332 Thuê GTGT đươc khâu trừ của TSCĐ
12 134 Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán

1341 Phải thu về phí

Ỉ34ỈỈ Phải thu phỉ lưu kỷ chứng khoản

Ỉ34Ỉ2 Phải thu ph ỉ chuyển khoản chứng khoản

Ỉ34Ỉ4 Phải thu phí quản lý thành viên lưu ký chứng khoán

Ỉ34Ỉ5 Phải thu ph í sửa lỗi sau giao dịch

Ỉ34Ỉ6 Phải thu phí chuyển quyền sở hữu chứng khoản 
không qua hệ thong giao dịch của SGDCK

Ỉ34Ỉ8 Phải thu phỉ khác

1343 Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ

Ỉ3431 Phải thu từ hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin

13438 Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khác

1345 Phải thu Quỹ hỗ trợ thanh toán

1348 Phải thu khác của thành viên lưu ký chứng khoán

13 136 Phải thu nội bộ
1361 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

1368 Phải thu nội bộ khác

14 138 Phải thu khác
1381 Tài sản thiêu chờ xử lý
1388... Phải thu khác

15 139 Dự phòng phải thu khó đòi

16 141 Tạm ứng

17 142 Chi phí trả trước ngắn hạn

18 144 Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

19 152 Nguyên liệu, vật liệu

20 153 Công cụ, dụng cụ

21 161 Chi sự nghiệp

1611 Chi sự nghiệp năm trước

1612 Chi sự nghiệp năm nay

LOẠI 2 - TÀI SẢN DÀI HẠN  

22 211 Tài sản cố định hữu hình
2111 Nhà cửa, vật kiên trúc
2112 Máy móc, thiêt bị
2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114 Thiêt bị, dụng cụ quản lý
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2118 Tài sản cố định khác

23 212 Tài sản cố định thuê tài chính

24 213 Tài sản cố định vô hình
2131 Quyên sử dụng đât
2132 Quyên phát hành
2133 Bản quyên, băng sáng chê
2135 Phân mêm máy vi tính
2138 TSCĐ vồ hình khác

25 214 Hao mòn TSCĐ
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143 Hao mòn TSCĐ vô hình

26 221 Đâu tư vào công ty con

27 222 Vốn góp liên doanh

28 223 Đầu tư vào công ty liên kết

29 228 Đầu tư dài hạn khác

30 229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

31 241 Xây dựng cơ bản dở dang
2411 Mua sắm TSCĐ
2412 Xây dựng cơ bản
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ

32 242 Chi phí trả trước dài hạn
33 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
34 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn

LOẠI 3 - NỢ PHẢI TRẢ

„35 311 Vay ngăn hạn

36 321 Thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán

3211 Thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán

3212 Thanh toán trực tiếp giao dịch chứng khoán

37 322 Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán

3221 Phải trả tiền thực hiện quyền mua chứng khoán

3228 Phải trả khác cho tồ chức phát hành chứng khoán
38 325 Quỹ hô trợ thanh toán

39 326 Phải trả hộ cỗ tức, gốc và lãi trái phiếu

3261 Phải trả cổ tức

32611 Phải trả cổ tức băng tiên

_______
32612 Phải trả cổ phiếu lẻ bằng tiền
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40
41

3262 Phải trả gốc trái phiếu

3263 Phải ừả lãi trái phiêu

331 Phảỉ trả cho người bán
333 Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước

3331 Thuế GTGT phải nộp
33311 Thuế GTGT đầu ra
333Ỉ2 Thuê GTGT hàng nhập khâu

3332 Thuê tiêu thụ đặc biệt
3333 Thuê xuât, nhập khâu
3334 Thuê thu nhập doanh nghiệp
3335 Thuê thu nhập cá nhân
3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất

334

3338 Các loại thuê khác
3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

42 Phải trả người  lao động

.43

3341 Phải trả công nhân viên
3342 Phải trả người lao động khác

335
336 
338

3343 Phải trả Hội đồng quản trị
Chi phí phải trả

44 Phải trả nội bộ
45 Phải trả, phải nộp khác

3381 Tài sản thừa chờ giải quyết
3382 Kinh phí công đoàn
3383 Bảo hiểm xã hội
3384 Bảo hiểm y tế
3387 Doanh thu chưa thực hiện
3388 Phải trả, phải nộp khác
3389 Bảo hiểm thất nghiệp

46 341 Vay dài han
3411 Vay ngân hàng
3412 Vay các đôi tượng khác

47 342 Nợ dài hạn
48 344

347...
351

Nhận ký quỹ, ký cược
3441 Nhận ký quỹ, ký cược ngăn hạn

49
50

3442 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
Thuê thu nhập hoãn lại phải trả
Quỹ dư phòng trơ câp mât vỉêc làm

51 352 Dự phòng phải trả
52 353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

3531 Quỹ khen thưởng
3532 Quỹ phúc lợi
3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

53 356
3534 Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điêu hành

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
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3562 Quỹ phẵt triễn khoa học và công nghẹ đa hình thành 
TSCĐ

54 359 Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ

LOAI 4 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
55 411 Nguồn vốn kinh doanh

4111 Vôn đâu tư của chủ sở hữu
4118 Vôn khác

56 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
57 413 Chệnh lệch tỷ giá hối đoái

4131 Chênh lệch tỷ giá hôi đoái đánh giá lại cuôi năm tài 
chính

4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư 
XDCB

58 414 Quỹ đâu tư phát triên

59 415 Quỹ dự phòng tài chính
Chỉ tiết 
theo yc

Q lý
60 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
61 421 Lọi nhuận chưa phân phối

4211 Lợi nhuận chưa phân phôi năm trước
4212 Lợi nhuận chưa phân phôi năm nay

62 461 Nguồn kinh phí sư nghỉêp
4611 Nguôn kinh phí sự nghiệp năm trước
4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

63 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

LOẠI 5 - DOANH THU
64 511 Doanh thu

5111 Doanh thu phí hoạt động nghiệp vụ

51111 Doanh thu phí lưu ký chứng khoán

51112 Doanh thu phỉ chuyển khoản chứng khoản

51113 Doanh thu p h ỉ đại lý thanh toán hộ cổ tức, gốc và 
lãi trái phiếu

51114 Doanh thu phí quản lý thành viên lưu ký

51115 Doanh thu phỉ sửa lỗi sau giao dịch

51116 Doanh thu ph ỉ chuyển quyền sở hữu chứng khoán 
không qua hệ thông giao dịch của SGDCK

51117 Doanh thu phỉ thực hiện quyền

51118 Doanh thu ph ỉ đăng ký  chứng khoán
5113 Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ

51131 Doanh thu hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin

51138 Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ khác
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65
66

5118 Doanh thu khác
515 Doanh thu hoạt động tài chính
532 Các khoản giảm trừ  doanh thu

LOAI 6 - CHI PH Í
67 631 Chi phí hoạt động

6311 Chi phí hoạt động nghiệp vụ

63111 Chì phỉ hoạt động lưu ký  chứng khoán

63112 Chi phỉ hoạt động chuyển khoản chứng khoán

63113 Chi ph í hoạt động đại lý thanh toán hộ cổ tức, gốc và 
lãi trái phiếu

63114 Chi phí hoạt động quản lý thành viên lưu ký

63115 Chi phỉ hoạt động sửa lỗi sau giao dịch

63116 Chi phỉ hoạt động chuyển quyền

63117 Chi ph í hoạt động thực hiện quyền

6313
63118 Chi phỉ hoạt động đăng ký chứng khoán

Chi phí hoạt động dịch vụ

63131 Chi phỉ hoạt động cung cấp dịch vụ cung cấp thông 
tin

63138 Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ khác
6318 Chi phí hoạt động khác

68 635 Chì phí tài chính
69 637 Chi phí trực tỉểp chung

6371 Chi phí nhân viên trực tiếp
6372 Chi phí vật tư, đồ dùng
6374 Chi phí tài sản cố định

63 74ỉ Chi p hí khấu hao TSCĐ
63742 Chi phí bảo dưỡng, sữa chữa TSCĐ
63743 Chi phí thuê thiết bị, tài sản

6376 Chi phí đào tạo chuyên gia
6377 Chi phí giám sát
6378 Chi phí bằng tiền khác

70 642 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp
6421 Chi phí nhân viên quản lý
6422 Chi phí vật liệu quản lý
6423 Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng
6424 Chi phí tài sản cố định

64241 Chi ph í khẩu hao TSCĐ
64242 Chi phí bảo dưỡng, sữa chữa TSCĐ
64243 Chi phí thuê thiết bị, tài sản

6425 Thuê, phí và lệ phí
6426
6427

Chi phí dự phòng
Chi phí dịch vụ mua ngoài
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6428 Chi phí khác băng tiên

LOAI 7 - THU NHẬP KHÁC
71 711 Thu nhập khác

LOAI 8 - CHI PH Í KHÁC
72 811 Chi phí khác
73 821 Chi phí thuê TNDN

8211 Chi phí thuê TNDN hiện hành
8212 Chi phí thuê TNDN hoãn lại

LOẠI 9 - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
74 911 Xác định kêt quả kình doanh

LOẠI 0 - TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
1 OOỈ Tài sản cố định thuê ngoài
2 002 Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ
3 004 Nợ khó đòi đã xử lý
4 005 Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng
5 007 Ngoại tệ các loại
6 008 Dư toán chi sư nghiêp, dư án
7 012 Chứng khoán lưu ký

0121 Chứng khoán giao dịch
07277 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu kỷ
01212 Chứng khoản giao dịch của khách hàng trong nước
01213 Chứng khoản giao dịch của khách hàng nước ngoài
01218 Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác

0122 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch
01221 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên 

lưu ký
01222 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng 

trong nước
Ồ1223 Chứng khoản tạm ngừng giao dịch của khách hàng 

nước ngoài
01228 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác

0123 Chứng khoán cầm cố
0Ỉ23Ỉ Chứng khoán câm cô của thành viên lưu kỷ
01232 Chứng khoán cầm cố cua khách hàng trong nước
01233 Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài
0Ỉ238 Chứng khoản cầm cố của tồ chức khác

0124 Chứng khoán tạm giữ
01241 Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký
0Ỉ242 Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước
01243 Chứng khoản tạm giữ của khách hàng nước ngoài
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0125

0126

0127

01248

01 251

01252

01253

01254
01255

01256
01257

01258

01259

01261

01262

01263

01268

01271

01272

01273

01274

01275

01276

01277

01278

0128
01281

01282

01283

Chứng khoản tạm giữ của tô chức khác
Chứng khoán chở thanh toán____
Chứng khoán chờ chuyển đi của thành viên lim ký

Chứng khoán chờ chuyên đi của khách hàng trong
nươc
Chưng khoán chơ chuyển đi của khách hàng nước
ngoài_____ ____ ______ __________
Chứng khoản chờ về của thành viên hru kỷ
Chứng khoán chờ về của khách hàng trong nước

 
Chứng khoán chờ vê của khách hàng  nước ngoài
Phong toả bán chửng khoản chờ vê của thành viên 
l ư u  k ý
Phong toả bán chứng khoản chờ vể của khách hàng
trong nước ________  ___
Phong toả bản chứng khoán chờ về của khách hàng 

/ __ > p

Chứng khoán phong toá chở rút
Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký
 
Chứng khoản phong toả chờ rút của khách hàng 
trongnước__________
Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng
nước ngoài___________ ____ __
Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác
Chứng khoán chờ giao dịch ______
Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký

Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong
nước
Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước
ngoài ___ ______________
Chứng khoán chờ giao dịch của tô chức khác

Chứng khoán chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng 
của thành viên lưu ký  _
Chứng khoán chờ giao dịch hạn chê chuyên nhượng 
của khách hàng trong nước _
Chứng khoán chờ giao dịch hạn chê chuyên nhượng 
của khách hàng nước ngoài
Chửng khoản chờ giao dịch hạn chê chuyên nhượng 
của tổ chức khác
Chửng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay
Chứng khoán ký quỹ đảm bảo các khoản vay của 
thành viên lưu ký_______ ____
Chứng khoán kỷ quỹ đảm bảo các khoản vay của 
khách hàng trong nước _
Chứng khoán ký  quỹ đảm bảo các khoản vay của 
khách hàng nước ngoài _
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01288 Chứng khoản ký  quỹ đảm bảo các khoản vay của tô 
chức khác

0129 Chứng khoán sửa lỗi giao dịch

8 013

Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng đăng ký 
lưu ký tại Trung tâm Lưu kỷ nhưng không niêm 
yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng 
khoán

0131 Chứng khoán giao dịch

01311 Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký
01312 Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước
01313 Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài

01318 Chứng khoán giao dịch của to chức khác
0132 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch

01321 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên 
lưu ký

01322 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng 
trong nước

01323 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng 
nước ngoài

01328 Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác
0133 Chưng khoan cầm cố

0133Ỉ Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký

01332 Chưng khoan cầm cố của khách hàng trong nước
0Ỉ333 Chưng khoan cấm cố của khách hàng nước ngoài

01338 Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác
0134 Chứng khoán tạm giữ

01341 Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký
0Ỉ342 Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước
0Ỉ343 Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài
01348 Chứng khoản tạm giữ của tổ chức khác

0136 Chứng khoán phong toả chờ rút
0136] Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu 

ký
01362 Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng 

trong nước
0Ỉ363 Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng 

nước ngoài
0Ỉ368 Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác
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DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phụ lục số 02

1. Báo cáo tài chính năm

- Bảng Cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
“ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ 

sở hữu
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ

- Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ 
(dạng đầy đủ)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
giữa niên độ (dạng đầy đủ)

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên 
độ (dạng đầy đủ)

“ Bản thuyết minh báo cáo tài chính 
chọn lọc

Mẫu số B 01 - TTLK 
Mẫu số B 02 - TTLK 
M ẫu số B 03 - TTLK 
Mẫu số B 05 - TTLK

Mẫu số B 09 - TTLK

M ẫu số B 0 la  - TTLK 

Mẫu số B 02a - TTLK 

Mẫu số B 03 a - TTLK 

M ẫu  s ố  B  09a-TTLK
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M ẪU  B Á O  C Á O  T À I C H ÍN H  N Ă M

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam M ẫ u số B 01 - TTLK
Địa c h ỉ : ............... ..............7................... . . (Ban hành theo T T  số 152 /2010/TT-BTC
Điện thoại:............ Fax :................................ ngày 28 /9 /2010 của Bộ Tài chỉnh)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày ... tháng... năm ...(1) 

__________________________________ Đơn vị tính:

CHỈ TIÊU Mã
số

Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm

1 2 3 4 5
TAI SAN

A. TÀI SẢN NGÁN HẠN (100=110+120+130+140+150) ỉ 00
I. Tiền và các khoản tương đ ương tiền 110

1 .Tiền 111 V.01
2. Các khoản tương đương tiền 112

II. Các khoản đầu tư  tài chính ngắn hạn 120 V.02
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130

1. Phải thu khách hàng 131
2. Trả trước cho người bán 132
3. Phải thu nội bộ 133
4. Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán 136 V.03
5. Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán 137 V.04
6. Các khoản phải thu khác 138
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (...) (...)

IV. Hàng tồn kho 140 V.05
V. Tài sán ngắn hạn khác 150

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.06
4. Tài sàn ngắn hạn khác 158

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260) 200
I. Các khoản phải thu dải hạn 210

1. Phải thu dài hạn khách hàng 211
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.07
4. Phải thu dài hạn khác 218 V.08
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (...) (...)

II. Tải sản cố định 220
1. Tài sản cổ định hữu hình 221 V.09

- Nguyên giá 222
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (...) (...)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.10
- Nguyên giả 225
- Giá trị hao mòn luỹ kể (*) 226 (...) (...)

3. Tài sản có định vô hình 227 v .11
- Nguyên giá 228
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (...) (...)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dờ dang 230 V.12
III. Các khoản đầu tư  tài chính dài hạn 250 V.13

1. Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên két 252
3. Đầu tư dài hạn khảc 258
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259  (...)

IV. Tài sản dài hạn khác 260
1. Chi phỉ trả trước dài hạn 261 V.14
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.22
3. Tài sàn dài hạn khác 268

1 TỎNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270

41



CHỈ TIÊU Mã
Số

Thuyết minh SỐ cuối năm Số đầu năm

1 2 3 4 5
NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300
1. Nợ ngắn hạn 310

1. Vay ngắn hạn 311
2. Phải trả người bán 312
3. Người mua trả tiền trước 313
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.15
5. Phải trả người lao động 315
6. Chi phí phải trà 316 V.I6
7. Phái trá nội bộ 317
8. Cảc khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.17
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
10. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lai trái phiếu 321 V.18
11. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 322 V.19
12. Quỹ khen thường, phúc lợi 323
13. Doanh thu chưa thực hiện 328

11. Nợ dài hạn 330
1. Phải trả người bán 331
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.20
3. Phải trả dài hạn khác 333
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.21
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trà 335 V.22
6. Quỳ dự phòng trợ cấp thôi việc 336
7, Dự phòng phải trà dài hạn 337
8. Doanh thu chưa thực hiện 338
9. Ọuỹ phát triển khoa học và công nghệ 339
] 0. Quỹ hỗ trợ thanh toán 351
11. Quỹphòng ngừa rủi ro nghiệp vụ 359

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400
I. Vốn chủ sở hữu 410

1. Vốn đầu tư của chủ sờ hữu 411
2. Vốn khác của chủ sở hừu 413
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416
5. Quỹ đầu tư phát triển 417
6. Quỹ dự phòng tài chỉnh 418
7. Quỹ khác thuộc vốn chù sờ hữu 419
8, l,ợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420

II. Nguồn kinh phí 430
l . Nguồn kinh phí sự nghiệp 432 V.23
2. Nguồn kinh phỉ đã hình thành TSCĐ 433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440

CÁC CH Ỉ TIÊU NGOÀI BẢNG CẢN ĐỐ I KẾ TOÁN
C hỉ tiêu M ã Thuyết Số cuối Số đầu

số minh năm năm
A B 1 2

1. Tài sản cô định thuê ngoài 001 V.24
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 002
3. Nợ khó đòi đẵ xử lý 004
4. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng 005
5. 'Ngoại tệ các loại 006
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự ản 007
7. Chứng khoán lưu ký 010
Trong đó:
7. /. Chứng khoán giao dịch 020
- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký 021
- Chứng khoản giao dịch cùa khách hàng trong nước 022
- Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài 023
- Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác 024
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C hỈ tiêu M ã T h uyết Sổ cuối Sổ đầu
ísô minh năm năm

A B 1 2
7.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 030
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu 031

ký
“ Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng 032

trong nước
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch cùa khách hàng 033

nựớc ngoài
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác 034

7.3. Chứng khoán cầm cố 040
- Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký 041
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước 042
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài 043
- Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác 044

7.4. Chứng khoán tạm giữ 050
- Chứng khoản tạm giữ của thành viên lưu ký 051
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước 052
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài 053
- Chứng khoản tạm giữ của tổ chức khác 054

7.5. Chứng khoán chờ thanh toán 060
- Chứng khoán chờ chuyển đi của thành viên lưu ký 061
- Chứng khoán chờ chuyển đi của khách hàng ừong 062

nước
- Chứng khoán chờ chuyển đi của khách hàng nước 063

ngoài
- Chứng khoán chờ về của thành viên lưu ký 064
- Chứng khoán chờ về của khách hàng trong nước 065
- Chứng khoán chờ về của khách hàng nước ngoài 066
- Phong toả bán chứng khoản chờ về của thành viên lưu 067

ký
- Phong toả bán chứng khoán chờ về cùa khách hàng 068

trong nirởc
- Phong toả bán chửng khoản chờ về của khách hàng 069

nưởc ngoài
7.6. Chứng khoán phong toà chờ rút 070
- Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký 071
- Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong 072

nước
- Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước 073

ngoài
- Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác 074

7.7. Chứng khoản chờ giao dịch 080
- Chứng khoản chờ giao dịch của thành viên lưu ký 081
- Chứng khoán chờ giao dịch của khảch hàng trong 082

nước
- Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước 083

ngoài
- Chứng khoản chờ giao dịch của tổ chức khác 084
- Chứng khoán chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng 085

của thành viên lưu ký
- Chứng khoán chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng 086

cùa khách hàng trong nước
- Chứng khoán chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng 087

của khách hàng nước ngoài
- Chứng khoán chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng 088

cùa tổ chức khác
7.8. Chứng khoản kỷ quỹ đàm bảo khoản vay 090
- Chứng khoán ký quỹ đàm bảo khoản vay của thành 091

viên lưu ký
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách 092

hàng trong nước
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Chỉ tiêu M ã Thuyết Số cuối Số đầu
sô m inh nă m năm

A B 1 2
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của khách 093

hàng nước ngoài
- Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay của tổ chức 094

khác
7.9 Chứng khoản sửa lỗi giao dịch 011
8. Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng đăng ký lưu ký 121
tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán nhưng không niêm
yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán
Trong đó:
8. 1. Chứng khoán giao dịch 122

- Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký 123
- Chúng khoán giao dịch của khách hảng trong nước 124
- Chửng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoải 125
- Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác 126

8. 2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 131
- Chửng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu 132

ký
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng 133

trong nước
- Chửng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng 134

nước ngoài
- Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác 135

8.3. Chửng khoản cầm cố 141
- Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký 142
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước 143
- Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài 144
- Chửng khoán cầm cố của tổ chức khác 145

8.4. Chứng khoán tạm giữ 151
- Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký 152
- Chửng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước 153
- Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài 154
- Chửng khoán tạm giữ của tổ chức khác 155

8.5. Chứng khoản phong toả chờ rút 161
- Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký 162
- Chứng khoán phong toá chờ rút của khách hàng trong 163

nước
- Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước 164

ngoài
- Chửng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác 165

Lập, ngày ... thảng ... năm... 
Người lập bỉểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chủ:
(ỉ) Những chỉ tiêu không cỏ số ìiệu cỏ thể không phải trình bày nhưng không được 

đánh lại “M ã số “.
(2) Sổ liệu trong các chỉ tiêu cỏ dấu (*) được ghi bằng sổ âm dưới hình thức ghi 

trong ngoặc đơn (...).
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Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Mẫu số B02 - TTLK
Địa chỉ:.....................................................  (Ban hành theo TT sổ 152 /2010/TT-BTC
Điện thoại:........... Fax:...................... ......  ngày 28 Ỉ9 /2010 của Bộ Tài chỉnh)

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
N ăm  Đơn vị tính:.

Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh

Năm
nay

Năm
trước

1 2 3 4 5
1. Doanh thu 01 VI.25
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.26
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02) 10
4. Chỉ phí hoạt động kỉnh doanh 11 VI.27
5. Lọi nhuận gộp của hoạt động kỉnh doanh (20=10-11) 20
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.28
7. Chỉ phí tài chính 22 VI. 29
8. Chỉ phí quản ỉỷ doanh nghiệp 25
9. Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30
{30—20+(21-22)- 25}
10. Thu nhập khác 31
11. Chỉ phí khác 32
12. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuể (50=30+40) 50
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30
15. Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.31
16. Lọi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60

Lập, ngày.... tháng... năm... 
Người lập Kế toán trưởng Giám đác
(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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Trung tâm Lưu ký chửng khoán Việt Nam Mẫu số B 03 -TTLK
Địa chỉ:.........................................................  Ban hành theo TT số 152 /2010/TT-BTC
Điên thoại:.................Fax:.........................  ngày 28/ 9/2010 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp)(*) 

Năm:....

Đơn vị tỉnh:
Chỉ tiêu Mã

số
Thuyết
minh

Năm
nay

Năm
trước

1 2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và 
doanh thu khác

01

2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung 
cấp hàng hoá dịch vụ

02

3. Tiền thu Quỹ hỗ trợ thanh toán 03
4. Tiền chi từ Quỹ hỗ trợ thanh toán 04
5. Tiền thu từ tố chức phát hành chứng khoán 05
6. Tiên chi trả hộ tô chức phát hành chứng khoán 06
7. Tiền thu đăng ký mua chứng khoán 07
8. Tiên chi trả cho người lao động 09
9. Tiên chi trả lãi vay 10
10. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 11
11. Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh 12
12. Tiên chi khác từ hoạt động kinh doanh 13
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
l.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 

dài hạn khác
21

2.Tiên thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 
dài hạn khác

22

3.Tiền chi đâu tư góp vốn, vào đơn vị khác 25
4.Tiền thu hôi đâu tư góp vỗn vào đơn vị khác 26
5.Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia 27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30

III. Lưu chuyên tiên từ hoạt động tài chính
1 .Tiên thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2.Tiền chi trả vốn cho chủ sở hữu 32
3.Tiên vay ngăn hạn, dài hạn nhận được 33
4.Tiên chi trả nợ gốc vay, thuê tài chính 34
Ltru chuyên tiên thuẫn từ hoạt động tài chính 40
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Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50
Tiền và tương đương tỉền đầu kỳ 60
Ảnh hưởng của thay đối tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 VII.32

Lập, ngày ... thán g ... năm .. 
Người lập biểu Ke toán trưởng Giám đốc

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

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không 
được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số”.
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Trung tâm Lưu ký chửng khoán Việt Nam Mẫu số B 03 -TTLK
Địa chỉ:.........................................................  Ban hành theo TT số 152 /2010/TT-BTC
Điên thoại:................. Fax:....................  ....  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp gián tiếp)(*) 

Năm:....

Đơn vị tính:
Chỉ tiêu Mã số

Thuyết
minh

Năm
nay

Năm
trước

1 2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kỉnh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01
2. Điều chỉnh cho các khoản

-Khấu  haoTSCĐ 02
- Các khoản dự phòng 03
- Lãi, lồ chênh lệch tỷ giá hôi đoái chưa thực hiện 04
- Lãi, lô từ hoạt động đâu tư 05
- Chi phí lãi vay 06

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đôi vôn 
lưu động

08

- Tãng, giảm các khoản phải thu 09
- Tăng, giảm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 10
- Tăng, giảm các khoản phải ứả (Không kể lãi vay phải 

trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
11

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12
- Tiên lãi vay đã ưả 13
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14
- Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh 15
- Tiên chi khác cho hoạt động kinh doanh 16

Lưu chuyên tiên thuẫn từ hoạt đông kinh doanh 20

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
l.Tiền chi để mua sắm, xây đựng TSCĐ và các tài sản đài 

hạn khác
21

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản đài 
hạn khác

22

3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
4.Tiền thu hôi đâu tư góp vôn vào đơn vị khác 26
5.Tiền thu cô tức và lợi nhuận được chia 27
Lưu chuyên tiển thuần từ hoat động đâu tư 30

III. Lưu chuyên tiên từ hoạt động tài chính
1 .Tiền thu từ nhận vôn góp của chủ sở hữu 31
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu 32
3.Tiền vay ngắn hạn, đài hạn nhận được 33

4. Tiền chỉ trả nợ gỗc vay 34
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5 Tiên chi trả nợ thuê tài chỉnh 35
6. Lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
Lu u chuyên tiên thuần từ hoạt động tài chính 40

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60
Ảnh hưởng của thay đồi tỷ giá hối đoái quy đồi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 1 VII.32

Lập, ngày ... tháng ... năm ... 
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

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

Ghi chú : Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không 
được đánh lại Mã số.
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Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Mẫu số B05 - TTLK
Địa chỉ:..................................................  Ban hành theo TT số 152 /2010/TT-BTC
Điên thoại:......... Fax:...........................  ngày 28/ 9 /2010 của Bộ Tài chỉnh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Năm ....

Đơn vị tính:

CHỈ TIÊU Thuyết
minh

Số dư đầu 
năm

Số tăng/ giảm Số dư cuối 
năm

Năm
trưó’c

Năm
nay

Năm trước Năm nay Năm
trước

Năm
nayTăng Giảm Tăng Giảm

A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2. Vốn khác của chủ sở hữu

3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

5. Quỹ đầu tư phát triển

6. Quỹ dự phòng tài chính

7. Các Quỹ khác thuộc vốn CSH

8. Lợi nhuận chưa phân phối VIII. 3 3

Cộng

* Giải thích một số trường hợp tăng, giám ảnh hưởng lớn đến tình hình biến động vốn 
CSH trong năm

Lập, ngày ... tháng... năm... 
Người lập biểu Kế toán trưởng G iám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Điện thoại:

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 
Địa chỉ:..........................................................

Fax.

Mẫu số 09 - TTLK
Ban hành theo TT số 152/TT-BTC 
ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chỉnh)

BẢN TH UYẾT M INH BÁO CÁO TÀI CH ÍNH
Năm .... (ì)

I - Đặc điểm hoạt động của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
1- Hình thức sở hữu vốn 
2- Lĩnh vực kinh doanh
3- Ngành nghề kinh doanh
4- Đặc điểm hoạt động của Trung tâm Lưu ký chứng khoán trong năm tài chính có ảnh 

hưởng đến báo cáo tài chính.

II - Kỳ kế toán, đon vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
] - Kỳ kế toán năm (bắt đàu từ n g à y k ế t  thúc vào ngày
2- Đưn vị tiền lệ sử dụng trong kế toán.

I I I - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
1 - Chế độ kế toán áp dụng
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mục kế toán và Chế độ kế toán
3- Hình thức kế toán áp dụng

IV - Các chính sách kế toán áp dụng
1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Phương pháp chuyến đối các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
2 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

3 - Nguyên tẳc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh 

doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư ngan hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.

4 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.

5 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
ó - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
7 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá iại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

8 - Nguyên tác và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu phí hoạt động nghiệp vụ;

51



- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
• Doanh thu khác;

Doanh thu hoạt động tài chính.
9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
1.0 - N guyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
  -C á c nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
Ị 2 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đoi kế toán
(Đơn vị tính:......)

()]- hên Cuối năm Dầu năm
Tiền mặt 

Tiền gửi ngân hàng
- Tiền dang chuyến
- Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán
- Tiền gửi quỹ hỗ trợ thanh toán
- Tiền gửi thanh toán hộ cố tức, gốc và lãi trái phiêu
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán

Cộng
02 -c á c  khoản dầu tư tài chính ngắn hạn khác: Cuối năm Dầu nám

Số Giá Số (jiá
lượng trị ỉượim in

- Đầu tư ngắn hạn khác (chi tiết từng khoản đầu tư) -

- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư:
Về số lượng 

V ề  g iá  trị

03 - Các khoản phải thu tổ chức phát hành chứng khoán Cuối năm Dâu năm
- Pha! thu phí đại lý thanh toán hộ cồ tức, gốc và lãi trái

phiêu
- Phải thu phí đại lý chuyển nhượng chứng khoán 
• Phải thu phí đăng ký chứng khoán
- Phải thu phí thực hiện quyền
- Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khác

Cộng

04 - Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán
- Phải thu về phí

• Lưu ký chứng khoán
' Chuyển khoản chứng khoán 
Q u ản  lý thành viên lưu kỷ
• Sửa lỗi sau giao dịch
1 Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ
thống giao dịch của SGDCK
- Khác

Phải  thu hoạt động cung cấp dịch vụ 
Hoạt  động địch vụ cung cấp thông tin
-H o ạt động cung cấp dịch vụ khác

■ Phái thu thiếu hụt Quỹ hỗ trợ thanh toán
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- Phải thu khác của thành viên lưu ký
Cộng

05 - Hàng tồn kho Cuối năm Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ

Cộng giá gốc hàng tồn kho
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố 

đảm bảo các khoản nợ phải trả:............

06 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Cuối năm Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

- Các khoản khác phải thu Nhà nước:
Cộng

07 - Phải thu dài hạn nội bộ
- Cho vay dài hạn nội bộ

- Phải thu dài hạn nội bộ khác
Cộng

08 - Phải thu dài hạn khác Cuối năm Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục
Nhà cửa, 
vật kiến 

trúc

Máy 
móc, 

thiét bị

Phương tiện 
vận tải, 

truvền dẫn

TSCĐ 
hữu hình 

khác
Tồng
cộng

Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đâu năm trước
- Mua trong năm
“ Đâu tư XDCB hoàn thành
“ Tăng khác
- Chuyên sang bât động sản (...) (...) (...) (...) (...) (...)
đâu tư

- Thanh lý, nhượng bán (...) (...) (...) (...) (...) (...)
- Giảm khác (...) (...) (...) (...) (...) (...)
Sô dư cuối năm trước

Giá trị hao mòn lũy kê
Số dư đâu năm nay
- Khâu hao trong năm
- Tăng khác
- Chuyên sang bât động sản (...) (...) (...) (...) (...) (...)
đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán (...) (...) (...) (...) (...) (...)
- Giảm khác (...) (...) (•••) 1 (...) (...) (...)
Số dư cuối năm nay
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Giá trị còn lại của TSCĐ 
hữu hình

r

Lãi ngày đầu năm nay 
n g à y   cuối năm nay “ ----1

Khoản vay:
N g u y ê n  TSCĐ cuối năm đã khâu hao hết nhưng vân cỏn sử dụng:
Ng uyên  g i á  T S C Đ  cuối năm chờ thanh ỉý:
các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị ỉớn trong lương lơi: 
(t h a y  đ ổ i  khác về TSCĐ hữu hình:

tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục
Nhà
cửa,
vật

kiến
trúc

Máy
móc,
thiết

bị

Phương 
tiện vận 

tải, 
truyền 

dẫn

TSCĐ
hữu
hình
khác

Tai 
san cò 
dịnh
YO

hình
Nuuycỉì giá TSCĐ thuê tài chính

(...)
(...)

Sỏ (kr cỉâu năm trước
- Thuè lài chính trong năm
- Mua ỉại TSCĐ thuê tài chính
- 1 ăng khác
- ỉ ra ỉại TSCD thuê tài chính
- Giam khác

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

Sỏ dư cuỏi nám trước 
( iiá trị hao mòn lũy kê

----------- ----------- ------------- ---------

...

Sô (ỈU' d âu  n ă m  n a y

- Khấu hao trong năm
m ua lạ i TSCĐ thuê tài chính

khác
- Trả lạị TSCĐ thuê tài chính
- Giảm khác

(...)
(...)

(...)
(...)

(...) (...)
J - ) .

(...)

Số dư cuối năm nay
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài
chính
- Tại ngày đầu năm nay
- Tại ngày cuối năm nay

Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
' Diều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình y.

I ont:
C Ộ I H Í

(. . . )

( . . . )

(...)

Khoản mục 

Nguyên giá TSCĐ vô hỉnh

Quyền 
sử dụng 

đất

Quyên
phát
hành

Bản 
quyền, 
băng 

sáng che

T 

1
(

ỉ1

_______________________ L . . .

Số dư đầu năm trước
M ua trong năm 

Tạo ra lừ nội bộ doanh nghiệp 
T ăng  do hợp nhất kinh doanh

T ă n g  khác
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- Thanh lý, nhượng bán
- Gỉam khác

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
...... (•••).......

(...)
(...)

Số dư CUỎ1 năm trước
Giá trị hao mon lũy kê

Sô dư đâu năm nay
- Khấu hao trong năm
- Tăng khác
- Thanh lý, nhượng bán
- Giảm khác

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

(...)
(...)

Số dư cuối năm nay
Giá tri còn lai của TSCĐ vô hình

- Tại ngày đầu năm nay
- Tại ngày cuối năm nay

* Thuyết minh  số liệu và giải trình khác:

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Cuối năm Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):
+ Công trình..................
+ Công trình..................
+.......7...........................

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

a - Đầu tư vào công ty con
(chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con)
Lý do thay đổi từng khoản đầu tư/ 
loại cổ phiếu của công ty con:
+ về số lượng (đối với cổ phiếu)
+ về giá trị
b - Đầu tư vào công tv liên doanh, liên kết (Chí tiết 
cho cổ phiếu của từng công tỵ liên doanh, liên kết) 
Lý do thay đổi từng khoản đầu tư/ 
loại cổ phiếu của công ty liên kết:
+ về số lượng (đối với cổ phiếu)
+ về giá trị

14- Chi phí trả trước dài hạn Cuối năm Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn 

ghi nhận là TSCĐ vô hình

Cộng

Cuối năm Đầu năm
Số Giá Sổ Giá
lượng trị lượng trị

55



T h u ế  và các khoản phải nộp nhà nước Cuôi năm
Thuế giá trị gia tăng 
Thuế tiêu thụ đặc biệt 
Thuế xuất, nhập khấu 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Thuế thu nhập cá nhân 
Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác

Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 
Cộng

c h i  phí phải trả Cuối năm
Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ
phép

-C h i phí sửa chữa lớn TSCĐ

Cộng
1 7- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội

B ả o  h iể m  y  t ế

B ả o  h i ể m  t h ấ t  nghiệp
- Nhãn ký quỹ, ký cược ngắn hạn 

Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cộng ^

1 X- Phai trà hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu
■ C ổ  

t ứ c

Cộng
t - Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán:

- Phải trả tiền thực hiện quyền mua chứng khoán
- Phải trả khác cho tổ chức phát hành chứng khoán

C ộng

'0- Phải trả dài hạn nội bộ
- Vay dài hạn nội bộ

 dài hạn nội bộ khác
Cộng

.1 - Vay và nợ dài hạn Cuối  năm
- Vay dài bạn
- Vay ngân hàng

Vay đối tượng khác 
b - Nợ dlài hạn

- Thuê tài chính 
Nợ dài hạn khác

Cộng

■ C ác khoản nợ thuê tài chính

Cuối năm

Cuối năm

Cuối năm

Cuối năm

Dâu nám

Đâu núm

Đâu năm

Đầu nám

Đâu nam

Đầu mím

Đầu năm
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Thời hạn
Năm nay Năm írước

Tông khoản 
(hanh toán tiền 
thuê tàì chính

Trả tiên 
lãi thuê

Trả nợ 
gốc

Tông khoản 
thanh toán tiền 
thuê tài chỉnh

Trả 
tiền lãi 

thuê

Trả nợ 
gốc

Từ 1 năm trở xuống
Trên l năm 
đến 5 năm

Trên 5 năm

22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối năm Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến 

khoản lỗ tính Ihuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan dến 

khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn ỉại 

đã được ghi nhận từ các năm trước
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối năm Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh 

lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi 

nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

23- Nguồn kinh phí
- Nguôn kinh phí được câp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24“ Tài sản thuê ngoài Cuối năm Đầu năm
(1)“ Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

(2)~ Tống sổ tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng
thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năin trở xuống
- Trên ỉ năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính:............ )
Năm nay Năm trước

25- Tổng doanh thu phí hoạt dộng nghiệp vụ (Mã số 01)
- Doanh thu pbí hoạt động nghiệp vụ:
+ Doanh thu phí lưu kỷ chứng khoán

Năm nay Năm trưóc 

(!!!) £ . )
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doanh thu phí chuyến khoản chứng khoán 
doanh thu phí đại lý thanh toán hộ cố tức, gôc và lãi
trái phiêu

d o an h  th u  phí quản lý thành viên lưu ký 
doanh thu phí sửa lỗi sau giao dịch 
doanh thu phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không 
qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán 
doanh thu phí thực hiện quyền 
Doanh thu phí dăng ký chứng khoán 
d oanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ 
doanhthu hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin 
d oanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ khác 
d oanh thu khác

 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
ch i tiế t các khoản giảm trừ doanh thu)

' 7 -C hi phí hoạt động Năm nay
Chi phí hoạt động nghiệp vụ 
Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán 

C hi phí hoạt động chuyển khoản chứng khoán 
Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi 
t rái  p h iê u

i Chi phí hoạt động quản lý thành viên lưu ký
• Chi phí hoạt động sửa lỗi sau giao dịch 
1 Chi phí hoạt động chuyển quyền
‘ Chi phí hoạt động thực hiện quyền 

c hi phí hoạt động đăng ký chứng khoán
- c hi phí hoạt động dịch vụ
: chi phí hoạt động cung cấp thông tin, dịch vụ khác 

Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ khác 
Chi phí hoạt động khác

Cộng

- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) Năm nay
Lãi tiền gửi
L ã i đầu tư tài chính 
Cổ tức, lợi nhuận được chia 
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
• Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

Chi phí tài chính (Mã số 22) Năm nay
- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán
-L ỗ  d o  h à n h  lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoán đã thực hiện
- lỗ  chênh lệch tỷ giá hổi đoán chưa thực hiện 

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn
- Chi phí tài chính khác
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Cộng

30- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Năm nay Năm trước
(Mã số 51)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên 
thu nhập chịu thuế năm hiện hành

-Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của 
các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Năm nay Năm trước
(Mã số 52)

“ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các 
khoản chênh lệch tạm thòi phải chịu thuế

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc 
hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các (...) (• .)
khoản chênh ỉệch tạm thời được khấu trừ

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệphoãn ỉại phát sinh từ các (...) (■ ■)
khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc (...) (■ ■)
hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong 
Báo cáo lưu chuyến tiền tệ

(Đơn vị tính:........................)
32- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các 
khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Năm nay Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp

hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: ...

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác
trong kỳ báo cáo.
- 'long giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền 

và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công 

ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ 
phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền 
trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua 
hoặc thanh lý trong kỳ.

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương 
tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử 
dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc 
khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
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VIII- Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu:
T hu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào nguồn vốn chủ sở hữu:

T h u  n h ậ p

Chi  phi:

( ............ )
 

( ' ong

ị X" ÌN hừng (hông tin khác

! - Nhữna khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: ................

2- N h ữ n g  s ự  kiộn phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:...................................................

V- Thong tin về các bên Hên quan:....................................................................................................

4- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niỏn độ
kố loán írvrớc): ...........................................................................................................................................................

5- Thỏim tin về hoạt động liên tục: ................................................................................................

ív- Nỉùm^ thônti, tin khác. ( 3 ) .............................................................................................................

Lập, ngày ,.. tháng ... nom ...
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

( Ký. ho tên) (Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú
(1) Những chi tiêu không cỏ thông tin, số ỉiệu thì không phải trình bày nhung khỏng dược 

đánh lại sô thứ tự chỉ tiêu.
(3) Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác xét thấy cần thiết cho người sử 

dụng báo cáo tài chính
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