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Số: 87/2011/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà 

nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 thảng 7 năm 2011 
theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về 
chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 
tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ 
sở hữu;

Căn cử Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh 
nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 
năm 2011;

Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh 
nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 
năm 2011 theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ như sau:

Điều 1. Đối tương áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn 
vào thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011 là doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn, Tổng 
công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và được các Bộ quản lý ngành, Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt trên cơ sở đề 
nghị của các Tập đoàn, Tổng công ty theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 
352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng kiểm kê, nguyên tắc xác định lại giá trị:

1. Đối tượng kiểm kê:



1.1. Kiểm kê toàn bộ tài sản thuộc quyên quản lý và sử dụng của doanh 
nghiệp:

a) Đối với tài sản cô định (TSCĐ); kiểm kê toàn bộ tài sản cố định hiện có 
tại doanh nghiệp, kể cả những tài sản đang cho thuê, tài sản gửi giữ hộ, tải san 
dược tặng biếu, viện trợ, tài sản vô chủ hiện có trong khu vực quản lý của doanh 
nghiệp, tài sản cố định vô hình (quyền phát hành; bản quyền, bằng sáng chế; nhăn 
hiệu hàng hoá; phẩn mềm máy vi tính; giấy phép và giấy phép nhượng quyền; 
TSCĐ vô hình khác).

b) Đối với công trình XDCB còn dở dang thì kiểm kê toàn bộ phần công 
trì n h, hạng mục công trình đầu tư tự làm. Nếu giao thầu cho bên B thi chỉ kiểm kê 
phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành theo từng giai đoạn, bên B bàn 
giao cho bên A và được bên A chấp nhận thanh toán. Phần công trình XDCB dở 
dang bên A chưa chấp nhận thanh toán cho bên B được coi là tài sản lưu động (chi 
phí sản xuất kinh doanh dở dang) của bên B.

c) Đối với tài sản là đất: thực hiện kiểm kê đối với tất cả các diện tích đất do 
doanh nghiệp quản ỉý bao gồm đất được giao, nhận chuyển nhượng, đất thuê ...

d) Đối với tài sản lưu động:

- Toàn bộ các loại nguyên liệu, vật liệu tồn kho, công cụ, dụng cụ trong kho, 
hàng hoá, thành phẩm, bán thành phẩm tồn kho, công cụ và dụng cụ đã xuất dùng, 
hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, các loại chi phí sản xuất kinh doanh 
dơ dang...

- Toàn bộ các loại vốn bàng tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền đang chuyển, 
ngân phiếu, vàng, bạc, kim khí quí, đá quí, và các chứng chỉ có giá trị như tiên, các 
loại tiên gửi ở ngân hàng, kê cả tiên mang đi liên doanh, liên kêt, các loại ngoại tệ 
tại quỹ và gửi ngân hàng....

đ) Toàn bộ tài sản là các khoản đầu tư tài chính như: đầu tư chứng khoán dài 
hạn, góp vốn liên doanh, các khoản đầu tư dài hạn khác, đầu tư chứng khoán ngan 
hạn, đầu tư ngắn hạn khác; các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn; các 
loại tài sản khác.

e) Các khoản nợ phải thu như: Phải thu của khách hàng, trả trước cho người 
ban, phải thu nội bộ, các khoản phải thu khác...

ỉ .2. Kiểm kê nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp:

a) Các khoản phải trả bao gồm nợ vay ngắn hạn và dài hạn, nợ dài hạn, phai 
trả cho người bán, người mua trả tiền trước, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, 
phái trà công nhân viên, phải trả cho các đơn vị nội bộ, các khoản phải tra, phái 
nộp khác, nợ khác.

b) Toàn bộ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm: vốn đầu tư của chủ sở hữu, 
thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu, chênh lệch đánh giá lại tài sản, 
chênh lệch tỷ giá hối đoái, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khác 
thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi, nguồn vốn đầu tư xây
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dựng cơ bản, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (nếu có), quỹ khen thưởng phúc lợi, 
nguồn kinh phí, nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.

2. Nguyên tắc xác định lại giá trị:

2.1. Đối với tài sản cố định: xác định lại giá trị của tất cả các tài sản cố định 
theo nguyên tắc:

- Giá trị còn lại của TSCĐ đánh giá lại = Nguyên giá X (nhân) chất lượng
còn lại TSCĐ (%) *

Trong đó:

+ Nguyên giá: được lấy theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê 01/7/2011, 
nếu không có giá trên thị trường thì lấy theo bảng giá do các Bộ quản lý ngành 
hướng dẫn, hoặc gía của các tài sản có tính năng tương đương.

+ Chất lượng còn lại của TSCĐ: được xác định trên cơ sở chất lượng còn lại 
thực tế của TSCĐ và tính theo tỷ lệ phần trăm (%).

- Một số tài sản có định mang tính đặc thù không áp dụng được nguyên tác 
nêu trên thì thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành. Trường hợp 
không có hướng dẫn của Bộ quản lý ngành thì lấy theo giá trị sổ sách tại thời điểm 
kiểm kê.

- Riêng các tài sản cố định là tài sản mới, được mua sắm từ 01/7/2008 đến 
01/7/2011, các công trình mới hoàn thành đầu tư xây dựng trong 3 năm trước thời 
điểm kiểm kê (từ 01/7/2008 đến 01/7/2011), tài sản cố định vô hình thì không phải 
đánh giá lại, lấy theo giá trị sổ sách tại thời điểm kiểm kê.

2.2. Đối với tài sản ỉưu động:

a) Xác định lại giá ừị của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, 
thành phẩm, bán thành phẩm đã tồn kho trên 12 tháng tính đến thời điểm kiểm kê. 
Riêng các tài sản kém, mất phẩm chất, ứ đọng, chậm luân chuyển, không cần dùng, 
chờ thanh lý đều phải thực hiện xác định lại giá trị, không phụ thuộc vào thời gian 
tồn kho.

Nguyên tắc xác định lại: xác định theo giá trị trường tại thòi điểm kiểm kê 
(01/7/2011). Đối với tài sản lưu động kém, mất phẩm chất, ứ đọng chậm luân 
chuyển, không càn dùng chờ thanh lý thì giá trị còn lại được xác định = Giá thị 
trường của tài sản cùng loại hoặc tương đương X (nhân) chất lượng còn lại thực tế 
(%). Trường hợp không có giá th ị trường thì lấy theo giá trị sổ sách tại thời điểm 
kiểm kê.

b) Các loại vốn bằng tiền có gốc ngoại tệ: thực hiện định giá theo tỷ giá bình 
quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm 01/7/2011. Đối 
với ngoại tệ không có tỷ giá với đồng Việt Nam (VND) thì sử dụng tỷ giá chéo với 
USD do Ngân hàng nhà nước công bố để quy ra VND tại thời điểm 01/7/2011.

2.3. Đối với tài sản là đất: thực hiện đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất 
theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên môi trường.
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2.4. Đối với các khoản đẩu tư tài chính được xác định lại như sau:

a) Đầu tư chứng khoán:

Nguyên tắc xác định lại: theo giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm kiểm
k ê ;

- Đối với chứng khoán đã niêm yết: là giá giao dịch bình quản tại ngày 
01/ 7/2011 đối với chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Mà Nội 
(HNX) hoặc giá đóng cửa ngày 01/7/2011 đối với chửng khoán niêm yết trên Sở 
giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Đối với các loại chứng khoán chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, 
giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định như sau;

+ Đốỉ với các Công ty đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các
công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom) thì giá chứng khoán là giá giao dịch 
bình quân trên hệ thống tại ngày 01/7/2011.

+ Đối với các công ty chưa đăng ký giao dịch ở thị trường giao dịch của các 
công ty đại chúng chưa niêm yết thì giá chứng khoán được xác định là giá trung 
bình trên cơ sở giá giao dịch ngày 01/7/2011 được cung cấp bởi tối thiếu ba (03 ) 
công ty chứng khoán.

Trường hợp không thề xác định được giá thị trường của chứng khoán thì lấy 
theo giá sô sách tại ngày 01/7/2011.

- Đối với những chứng khoán niêm yết bị huỷ giao dịch, ngừng giao dịch lây 
theo giá trị sổ sách tại ngày lập bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 30/6/201 1.

b) Đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác (góp vốn thành lập công ly trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên, góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên, góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết):

Giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp khác được
xác định trên cơ sỏ:

- Tỷ lệ vốn đầu tư của doanh nghiệp trên vốn điều lệ hoặc tổng số vốn thực 
tại các doanh nghiệp khác;

- Giá trị vốn chủ sở hữu tại các doanh nghiệp khác theo báo cáo tài chính đã 
dược kiểm toán. Trường hợp chưa kiểm toán thì căn cứ vào giá trị vốn chủ sở hừu 
theo báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất của doanh nghiệp đó để xác định;

- Trường hợp đầu tư vốn bằng ngoại tệ thì quy đổi thành đồng Việt Nam 
theo lý giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bô tại thời điểm kiểm kê.

2.5. Đối với các khoản nợ phải thu và nợ phải trả: chỉ đánh giá lại các khoan 
nợ phai thu, nợ phải trả có gốc bằng ngoại tệ.

Nguyên tắc xác định lại: lấy theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân 
hàng nhà nước công bố tại thời điềm ngày 01/7/2011.
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Đối với ngoại tệ không có tỷ giá với đồng Việt Nam (VND) thì sử dụng tỷ 
giá chéo với USD do Ngân hàng nhà nước công bố để quy ra VND tại thời điểm 
ngày 01/7/2011.

Điều 3. Hướng dẫn kiểm kê:

1. Kiếm kê tài sản:

1.1. Đối với tài sản cố định (Phiếu kiểm kê 01/PKK, Bảng kiểm kê từ số 
01/TSCĐ đến số 04/TSCĐ):

a) Phiếu kiểm kê 01/PKK sử dụng cho 1 tài sản cố định; Căn cứ Phiếu kiểm 
kê 01/PKK để tổng hợp vào Bảng kiểm kê 01/TSCĐ, 02/TSCĐ, 03/TSCĐ, 
04/TSCĐ.

b) Chỉ tiêu hiện vật: xác định số lượng, công suất, chất lượng, hiện trạng và 
tình hình sử dụng TSCĐ, theo sổ kế toán và theo thực tế.

c) Chỉ tiêu giá trị: nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ. 
Riêng đối với TSCĐ được xác định lại giá trị phải tính theo giá đang hạch toán trên 
sổ kế toán và giá xác định lại.

d) Phân tích đánh giá để phân loại tài sản theo nhóm và theo tình trạng sử 
dụng: đang dùng, chưa cần dùng, không cần dùng, hư hỏng chờ thanh lý.

1.2. Đối với tài sản lưu động:

a) Đối với vốn bằng tiền được kiểm kê theo từng loại tiền: tiền Việt Nam và 
các loại ngoại tệ khác (nếu có), (Bảng kiểm kê 05/BKK).

b) Đối với tài sản lưu động là nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng 
hoá, thành phẩm, bán thành phẩm tồn kho, công cụ và dụng cụ đã xuất dùng: thực 
hiện kiểm kê theo:

- Chỉ tiêu hiện vật: số lượng, chất lượng, hiện trạng sử dụng (tồn kho ứ đọng 
không cần dùng, kém mất phẩm chất) theo sổ kế toán và theo thực tế.

- Chỉ tiêu giá trị: theo giá hạch toán trên sổ kế toán và theo giá thực tế (theo 
Bảng kiểm kê 08/BKK),

1.3. Các khoản đầu tư tài chính: là cổ phiếu, trái phiếu, tài sản góp vón liên 
doanh, các khoản đâu tư dài hạn khác, dự phòng giảm giá đâu tư tài chính dài hạn, 
các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn...(Bảng kiểm kê 09/BKK).

1.4. Đối với các khoản nợ phải thu: xác định giá trị theo số dư trên sổ kế 
toán của từng khoản nợ, đối chiếu với hoá đơn chứng từ phát sinh từng khoản nơ; 
phải phân loại các khoản nợ phải thu: nợ phải thu ngắn hạn (là khoản nợ phải thu 
không quá 1 năm kể từ khi phát sinh); nợ phải thu dài hạn (là khoản nợ phảỉ thu từ 
1 năm trở lên kể từ khi phát sinh); nợ phải thu quá hạn (là khoản nợ đến thời hạn 
thu nhưng chưa thu được), trong đó nợ phải thu quá hạn phải phân loại: quá hạn 1 
năm, quá hạn 2 năm và quá hạn 3 năm trở lên; Đối với nợ phải thu khó đòi phải ghi 
rõ số tiền và nguyên nhân không đòi được (Bảng kiểm kê 10/BKK).
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1 .5. Đối với đơn vị kiểm kê là các tổ chức tín dụng: kiểm kê các khoản phải 
thu (khoản cho vay) thực hiện như sau:

- Đối chiếu tài sản và dư nợ tín dụng (kể cả dư nợ được theo dõi ngoại bằn g  
n h ư  s a u :

+ Căn cứ hồ sơ tín dụng của từng khách hàng tại tố chức tín dụng để lập 
bảng kê danh sách những khách hàng còn dư nợ tín dụng và số dư nợ tín dụng của 
từng khách hàng, chi tiết theo từng hợp đồng tín dụng.

+ Đối chiếu giữa số liệu xác định theo hồ sơ tín dụng với số liệu hạch toán 
trên sổ kế toán của tổ chức tín dụng; đối chiếu dư nợ tín dụng với từng khách hàng 
để có xác nhận của khách hàng về số dư nợ tín dụng. Đối với khách hàng là cá 
nhân, trường hợp không tổ chức đối chiếu được với khách hàng thì 10 chức tín 
dụng phải đối chiếu với thẻ lưu.

+ Trường hợp có sự chênh lệch số liệu giữa hồ sơ tín dụng với sổ kế toán và 
xác nhận của khách hàng thì ngân hàng thương mại phải làm rõ nguyên nhân chênh 
lệch và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy 
định hiện hành của Nhà nước.

- Đối với các tài sản cho thuê tài chính: phải thực hiện đối chiếu với từng 
khách hàng, xác định rõ số nợ còn phải trả của từng tài sản cho thuê tài chính.

2. Kiểm kê nguồn vốn:

2.1. Kiểm kê nợ phải trả: Chỉ tiêu kiểm kê là giá trị các khoản nợ phái tra 
theo giá hạch toán trên sổ kế toán; phải phân loại cảc khoản nợ phải trả theo các 
chi tiêu: nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, nợ khác; nợ chưa đến hạn, nợ quá hạn, trong đó 
phản loại quá hạn trả 1 năm, 2 năm, từ 3 năm trở lên, phân loại theo một số chu nợ 
chính: nợ ngân sách, nợ ngân hàng, nợ cán bộ cồng nhân viên, nọ' nước ngoài, nợ 
phải trả nhưng không phải thanh toán (Bảng kiểm kê 12/BKK).

Đối với đơn vị kiểm kê là các tổ chức tín dụng: Kiểm kê, đối chiếu các 
khoản tiền gửi của khách hàng, chứng chỉ tiền gửi như tín phiếu, kỳ phiếu, trái 
phiếu .. ( khoản vay) như sau:

- Kiểm kê chi tiết từng khoản trên sổ kế toán.
- Đối chiếu xác nhận số dư tiền gửi của khách hàng là pháp nhân.
- Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi cá nhân, chứng chỉ tiền gửi có thể không thực 

hiện đối chiếu với khách hàng, nhưng phải đôi chiêu với thẻ lưu. Đối với một số
1 rường hợp cụ thể (có số dư tiền gửi lớn hoặc có chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế 
toán với thẻ lưu) thì thực hiện đối chiếu trực tiếp với khách hàng.

2.2. Kiểm kê nguồn vốn chủ sở hữu: Toàn bộ nguồn vốn chủ sở h ữ u bao 
gồm: vốn đầu tư của chủ sở hữu, vốn khác của chủ sở hữu, chênh lệch đánh giá lại 
tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn đầu tư XDCB, quỹ hỗ trợ sắp xếp 
doanh nghiệp (nếu có) và nguồn kinh phí, quỹ khác (Bảng kiểm kê 13/BKK).
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Điều 4, Phương pháp kiểm kê.

1. Trước khi kiểm kê, doanh nghiệp thực hiện:

1.1. Phân phối lợi nhuận của năm 2010. Không phân phối phần lợi nhuận 
phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2011.

1.2. Khoá sổ kế toán.

1.3. Lập báo cáo quyết toán tại thời điểm ngày 30/6/2011 theo quy định (xác 
định số lượng, giá trị từng tài sản, nguồn vốn hiện có ghi trên sổ kế toán đến 0 giờ 
ngày 1/7/2011).

2. Tiến hành kiểm kê theo phương pháp kiểm kê thực tế, đối chiếu với số 
liệu trên sổ kế toán, cụ thể:

2.1. Phải thực hiện cân, đong, đo, đếm từng tài sản để xác định về số lượng 
và giá trị tài sản.

2.2. Đổi với các khoản nợ phải thu, phải trả, các khoản đầu tư tài chính, tài 
sản vô hình (quyền phát hành; bản quyền, bằng sáng chế; nhãn hiệu hàng hoá; phần 
mềm máy vi tính; giấy phép và giấy phép nhượng quyền; TSCĐ vô hình khác) phải 
đối chiếu với hoá đơn, chứng từ phát sinh (riêng nợ phải thu, nợ phải trả phải thực 
hiện đối chiếu từng khoản nợ và có xác nhận của khách nợ và chủ nợ liên quan).

2.3. So sánh giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu đang ghi trên sổ kế toán. 
Xác định chênh lệch, nguyên nhân, trách nhiệm đối với việc thừa thiếu tài sản.

3. Đối với một số tài sản mang tính đặc thù, chuyên ngành không áp dụng 
được phương pháp nêu trên thì thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành 
đối với từng loại tài sản.

Điều 5. Tổng hợp, gửi báo cáo, phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lai
tài sản và vốn (sau đây gọi tắt là báo cáo kiểm kê):

1. Các doanh nghiệp thực hiện kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của 
doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011 có trách nhiệm:

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê bao gồm :

- Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (đối với Cồng ty 
không có Hội đồng thành viên) là Trưởng ban.

- Tổng giám đốc (giám đốc) công ty là uỷ viên.

- Đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, đoàn thanh niên là uỷ viên.

- Trưởng bộ phận: kế toán, kiểm soát, kỹ thuật là uỷ viên.

1.2. Việc thực hiện kiểm kê đánh giá lại tài sản và vốn: các doanh nghiệp có 
thể tự kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn hoặc thuê công ty tư vấn có chức năng 
định giá tài sản để phối hợp với doanh nghiệp thực hiện việc kiểm kê và đánh giá 
lại tài sản và vốn theo hướng dẫn của các Bộ. Chi phí kiểm kê đánh giá lại tài sản 
thực hiện theo nguyên tác tiết kiệm, phục vụ trực tiếp cho công việc, mức chi do
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Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp quyết định và chịu trách nhiệm, được 
phép tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh 
n g h iệ p .

1.3. Doanh nghiệp tổ chức kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn, lập, gửi báo 
cáo kiểm kê (các biêu báo cáo kết quả kiểm kê có ký tên, đóng dấu của đon vị) tới 
Công ty mẹ (Tập đoàn, Tổng công ty) trước ngày 30/10/2011 trong đó bao gôm cả 
báo cáo giải trình nguyên nhân thừa, thiếu do kiểm kẽ và tăng, giảm do xác định lại 
giá trị tài sản và vốn của doanh nghiệp (nếu có).

1.4. Công ty mẹ - Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện thẩm định, tổng hợp 
(theo biểu báo cáo thẩm định kết quả kiểm kê), phân tích báo cáo, gửi Bộ quản lý 
ngành (hoặc UBND tỉnh) để phê duyệt kết quả kiếm kê đánh giá lại tài sản và vốn, 
đồng thời gửi Bộ Tài chính để theo dõi và giám sát trước ngày 30/11 /2011.

2. Các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
doanh nghiệp thuộc đối tượng thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản xem xét, phê 
duyệt kết quả kiểm kê đánh giá lại tài sản và vốn của từng doanh nghiệp, gửi thông 
báo kết quả phê duyệt cho Công ty mẹ (Tập đoàn, Tổng công ty), doanh nghiệp 
thực hiện kiểm kê, đồng thời gửi Bộ Tài chính trước ngày 01/01/2012. Bộ Tài 
chính có trách nhiệm phân tích, đánh giá và tổng họp các vấn đề cần khăc phục 
trong đợt thí điểm kiểm kê 0 giờ ngày 01/7/2011, hướng dẫn xử lý kết quả kiểm kê, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/02/2012 để Thủ tướng Chỉnh phủ xem 
xét. quyết định việc tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn đối với tất ca các 
doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn.

Điều 6. Hệ thống mẫu biểu kiểm kê:

1. Phiếu, bảng kiểm kê:

1.1. Phiếu kiểm kê 01/PKK: Phiếu kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ;

1.2. Bảng kiểm kê 01/TSCĐ: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thuộc 
TSCĐ của doanh nghiệp;

1.3. Bảng kiểm kê 02/TSCĐ: Nhà cửa, vật kiến trúc thuộc TSCĐ của doanh
nghiệp;

1.4. Bảng kiểm kê 03/TSCĐ: Công cụ, dụng cụ làm việc, dụng cụ quan [ý 
thuộc TSCĐ của doanh nghiệp;

1.5. Mầu biểu kiểm kê tài sản là: Súc vật làm việc, súc vật cho sản phẩm, 
cây lâu năm thuộc TSCĐ của doanh nghiệp (theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp 
và phát triến nông thôn);

1.6. Bảng kiểm kê 04/BKK: Tài sản cố định vô hình (quyền phát hành; ban 
quyền, bằng sáng chế; nhãn hiệu hàng hoá; phần mềm máy vi tính; giấy phép và 
giấy phép nhượng quyền; TSCĐ vô hình khác) của doanh nghiệp;

1.7. Bảng kiểm kê 05/BKK: Bảng kiểm kê quỹ và chứng chỉ tiền gửi có giá 
trị như tiền của doanh nghiệp;
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1.8. Bảng kiểm kê 06/BKK: Bảng kiểm kê chỉ phí sản xuất kinh doanh dở 
dang của doanh nghiệp (theo mẫu doanh nghiệp đang sử đụng);

1.9. Bảng kiểm kê 07/BKK: Bảng kiểm kê khối lượng cồng trình xây dựng 
cơ bản dở dang của doanh nghiệp (theo mẫu doanh nghiệp đang sử đụng);

1.10. Bảng kiểm kê 08/BKK: Bảng kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
đụng cụ, hàng hoá, thành phẩm tồn kho; công cụ, đụng cụ đã xuất đùng của doanh 
nghiệp;

1.11. Bảng kiểm kê 09/BKK: Bảng kiểm kê các khoản đầu tư tài chính của 
doanh nghiệp;

1.12. Mẩu biểu kiểm kê đất của doanh nghiệp (theo hướng đẫn của Bộ Tài 
nguyên và môi trường);

1.13. Bảng kiểm kê 10/BKK: Bảng kiểm kê nợ phải thu của doanh nghiệp;

1.14. Bảng kiểm kê 11/BKK: Bảng kiểm kê tài sản lưu động khác của doanh 
nghiệp;

1.15. Bảng kiểm kê 12/BKK: Bảng kiếm kê nợ phải trả của doanh nghiệp;

1.16. Bảng kiểm kê 13/BKK: Bảng kiểm kê nguồn vốn chủ sở hữu của 
doanh nghiệp;

2. Biểu báo cáo kết quả kiểm kê:

2.1. Biểu 1 BCTT/DN: Thông tin định đanh về DN;

2.2. Biểu 2 BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê tài sản của DN:

a) Biểu 2a BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê nợ phải thu của DN;

b) Biểu 2b BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ, hàng boá, thành phẩm tồn kho của DN;

c) Biểu 2c BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê TSCĐ của DN;

2.3. Biểu 3 BCKK/DN: Báo cáo kỉểm kê nguồn vốn của DN:

a) Biểu 3a BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê nợ phải trả của DN (phân theo thời 
hạn trả);

b) Biểu 3b BCKK/DN: Báo cáo kiểm kê nợ phải trả của DN (phân theo nợ 
trong nước và nợ nước ngoài);

2.4. Báo cáo kiểm kê đất là TSCĐ của DN (theo hướng dẫn của Bộ Tài 
nguyên và môi trường);

2.5. Biểu số 4 BCKK/DN: Bảng tổng hợp kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài 
sản và vốn của doanh nghiệp;

3. Biểu báo cáo thẩm định kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của 
doanh nghiệp.
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4. Mẫu phê duyệt kết quả kiểm kể, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh
nghiệp .

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải quyết 
k ịp  th ờ i .

KT. BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:

Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
' Văn phòng Chính phủ;

VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ:

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- ;:BNTD., sỞ Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà 
nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Chính phủ; Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước,
h ộ i k ế  toán và Kiểm toán VN, Hội Kiểm toán viên 
hành nghề VN (VACPA )
- C á c  đ ơ n  v ị  th u ộ c  b ộ  tà i  chính;

w e b s i t e  b ộ  t à i  c h ính;
■ L ư u  V T  Cục TCDN.
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Phiếu kiểm kê 01/PKK

Đơn vị kiểm kê...............................  Ị P H IẾ U K IỂ M K Ê V A  Đ Á NH  G IÁ L Ạ I T SC Đ  
Có đến 0 giờ 1/7/2011

Tờ số :.........Trong tổng số....... (Tờ) 1

1. Tên tài sản cố định:.....................................................................................................................................Ký hiệu:...........................................

Nước sản xuất:...........................................................................................................................................................................................................

2. Số thẻ tài sản cố định:.........................................................................................................................................................................................

3. Năm sản xuất:..................................................................................... Năm đưa vào sử dụng:........................................................................

4. Công suất hoặc đặc trưng kỹ thuật theo thiết kế:.............................................................................................................................................

5. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:...........................................................................................................................................................................

6. Trình độ công nghệ (đánh dấu X vào một ô thích hợp): 6.1 Tự động: O  6.2 Bán tự động: O

7. Hiện trạng sử dụng tài sản cố định (đánh dấu X vào một ô thích hợp):

7.1. TSCĐ đang dùng vào sản xuất kinh doanh: O  7.2. TSCĐ chưa cần dùng: r~j

7.3. TSCĐ không cần dùng: ỊH3 7.4. TSCĐ hư hỏng chờ thanh lý: □

8. Hiện trạng quản lý tài sản cố định (đánh dấu X vào một ô thích hợp):

8.1. TSCĐ chỉ có trong sổ sách: O

8.2. TSCĐ chỉ có trong kiểm kê: [ ]

8.3. TSCĐ có trong sổ sách và kiểm kê: ỊH3

9. Đánh giá tỷ lệ hao mòn về mặt kỳ thuật (%): ..........................

10. Giá trị TSCĐ (đồng);

Theo kiểm kê

Theo sổ sách Theo giá sô sách Theo giá xác định 
lại

Chênh lệch do xác 
định lại

Ghi chú

Tăng Giảm

A I 2 3 4 = 3-1 4 = 3-1

9.1. Nguyên giá TSCĐ Ị
_L_. ___

9.2. Hao mòn TSCĐ

9.3. Giá trị còn lại
. . . .  J



Người lập biểu



N g à y  t h á n g  n ă m  
Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp

(Ký tên. đóng dấu)

BsassaaaBSCBSBOSBSSBí ^BggamBsmmBmmmssaamBMaamữmmaaaoum maaaaÊk



Bảng kiểm kê 01/TSCĐ:

Đơn vị kiểm kê:..............................

Tờ số:.........Trong tổng số........... (Tờ)

B Ả N G  K IỂ M K Ê M Á Y M Ó C  T H IẾ T B Ị, P H Ư Ơ N G  T IỆ N  V Ậ N 
T Ả I T H U Ộ C  T SC Đ  C Ủ A  D O A N H  N G H IỆ P  

Có đến 0 giờ 1/7/2011

Đơn vị tính: đồng
Sô
rr

Tên 
TSCĐ 
và ký 
hiệu 

TSCĐ

Năm
sản

xuất

Năm
dưa
vảo
sử

dụng

Nuớc
sản
xuất

Hiện
trạng

sử
dụng

TSCĐ

Hiện
trạng
quản

lý
TSCĐ

Sô lượng Giá trị TSCĐ 
theo sổ sách

Giá trị TSCĐ 
theo kiềm kê

Giá trị TSCĐ 
theo xác định 

lai

Chênh lệch

Nguyên
giá

Giá
trị

còn
lại

Nguyên
giá

Giá
trị

còn
lại

Nguyê
ngiá

Giá
trị

còn
lại

Tông sô Do kiếm kê Do xác định lại giá trị
Theo

sổ
sách

Theo
kiểm

kê

Nguyên giá: Giá trị còn lại: Nguyên
giá:

Giá trị 
còn lại:

Nguyên
giá:

Giá trị 
còn lạí:

Tăng Gia
m

Tăng Giảm Tă.
ng

Già
m

Tă
nỗ

Giả
m

Tă
ns

Già
m

Tă
ng

Giả
m

A B c D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7=11 
+ 15

8=12
+16

9=13
+17

10=14 
+ 18

11 12 13 14 15 16 17 18

Người lập biểu
Ngày tháng năm 

Chu tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Hệ thống mã số:
1. Mã dùng cho cột E (Nước sản xuất) 
theo bảng mã danh mục nước và lãnh thổ 
do TCTK ban hành
2. Mã dùng cho cột F (Hiện trạng sử dụng 
TSCĐ)
+ TSCĐ đang dùng trong sản xuất kinh 
doanh mã số 1 
+ TSCĐ chưa dùng mã số 2 
+ TSCĐ không cần đùng mã số 3

+ TSCĐ hư hỏng chờ thanh lý mã số 4 
4. Mã  dùng cho cột G (Hiện trạng quản 
ỉý TSCĐ)
+ TSCĐ có trong sổ sách mã số 1 
+ TSCĐ có trong kiểm kê mã số 2 
+ TSCĐ vừa có trong sổ sách, vừa có 
trong kiểm kê mã số 3



Bảng kiểm kê 02/TSCĐ
Đơn vị kiểm kê:..........................

l ơ số:......... Trong tông số.............(Tờ)

B Ả N G  K I Ể M  K Ê N H À  C Ử A ,  V Ậ T  K I Ế N  T R Ú C  T H U Ộ C  
T S C Đ  C Ủ A  D O A N H  N G H I Ệ P  

Có đến 0 giờ 1/7/2011

Dan vị tính:^ đông
Yèii T í.'ảr> Năn; Narr }Ịiíìn 1 ! lên Sô lươna Theo ĩỏ sách rhco kièm kê Chênh lệch

! lai
sản

kỳ
ihuàl

\ãy
dựng

đưa
váo

ưan2
sử

trang
quản

Nau vê n 
íiia hiện

Giá
iri

Theo aiá sổ sách Theo gia xau 
1 đinh lai

'ĩ ont sỏ Do kiòm kí Do xác đinh la

cố
dinh

vá
ký

hiệu

sú
dụne

dîme
TSCĐ

ty
TSCĐ

The ũ 
sô 

sách

Theo
kiểm

kè

trạng sử 
dụng

còn
lại

biện
trạng
đang

sử
dụng

Neuyẻn
giá

Giá
trị

còn
lại

Nguvcn
giá

Gia
tri

còn
lai

N'suyOn g[á: Giá trị cùn lai Nguyên
giá:

Giá tr; còn 
lại:

Nguyên
má:

G lá tri còn
lại

Tăn

Ẽ

G iả
m

Tăng G ià
m

T ă
ng

G iả
m

T ă
ng

G iả
m

T ã
nê

Già
m

T ã
n g

G iả
m

A B c D E . F G H I 1 2 3 4 5 6 7-11 
-15

8=12+
16

9=13+
17

Ì0=!4
+18

i! ¡2 13 14 lí 16 17 18

Ngày tháng năm 
Người ỉâp biểu Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Hệ thống mã số:
1. Mã dùng cho cột F (Hiện trạng sử dụng 
TSCĐ)
+ TSCĐ đang dùng trong SXKD mã số 1 
+ TSCĐ chưa dùng mã số 2 
+ TSCĐ không cần dùng mã số 3 
+ TSCĐ hu hỏng chờ thanh lý mã sô 4
2. Mã dùng cho cột G (Hiện trạng quản lý 
TSCĐ):

TSCĐ có trong số sách mã số 1 
+ TSCD có trong kiểm kê mà số 2
. TSCĐ vừa có troníí sổ sách, vừa có
trong kiêm kê mã sô 3



Đơn vị kiểm kê:..........................  B Ả N G  K IỂ M  K Ê  C Ô N G  C Ụ , D Ụ N G  C Ụ  L À M  V IỆ C , D Ụ N G
................................................... CỤ Q U Ả N  LÝ  T H U Ộ C  T S C Đ  C Ủ A  D O A N H  N G H IỆ P
Tờ số:.........Trong tổng số........... (Tờ) Có đến 0 giờ  1/7/2011

Bảng kiểm kê 03/TSCĐ:

Đơn vị tỉnh: đồng
Sô
TT

Tên 
TSCĐ 
và ký 
hiệu

Năm
sản

xuất

Năm
đưa
vào
sừ

dụng

Hiện
trạng

sử
dụng

TSCĐ

Hiện
trạng
quản

lý
TSCĐ

Sô lượng Theo sô sách Theo kiêm kê Chênh lệnh

Nguyên 
giá hiện 
đang sử 

dụng

Giả
trị

còn
lại

hiện
đang

sử
dụng

Theo giá sô 
sách

Theo giá 
xác dịnh lại

Tổng số Do kiêm kê Do xác định lại giá

Theo
sổ

sách

Theo
kiểm

kê

Nguyên
giá

Giá
trị

còn
lại

Nguyên
giá

Giá
trị

còn
lại

Nguyên giả: Giá trị còn lại: Nguyên giá: Giá trị còn 
lại:

Nguyẽn giá: Giá trị còn 
lại:

Tăng Giảm Tăng Giảm Tảng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm

A B c D E F G H 1 2 3 4 5 6 7=11+15 8-12+16 9=13+17 10=14+18 11 12 13 14 15 16 17 18

Ngày tháng năm 
Ngirởi ỉâp biểu Chủ tịch Hộỉ đồng kiểm kê doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dâu)

Hệ thống mã số:
1. Mã dùng cho cột E (Hiện trạng sử dụng TSCĐ)
+ TSCĐ đang dùng trong SXKD mã số 1
+ TSCĐ chưa dừng mã số 2 
+ TSCĐ không cần dùng mã số 3 
+ TSCĐ hư hỏng chờ thanh lý mã số 4
2. Mã dùng cho cột F (Hiện trạng quản lý TSCĐ):
+ TSCĐ có trong sổ sách mã số 1
+ TSCĐ có trong kiểm kê mã số 2
+ TSCĐ vừa có trong sổ sách, vừa có trong kiểm kê mã số 3



Bảng kiểm kê 04/BKK

Đơn vị kiểm kê :........................

tờ  số .... trong  tổng  số ...

B Ả N G  T S C Đ  V Ô  H Ì N H  Q U Y Ề N  P H Á T  H À N H ,  B Ả N  Q U Y Ề N
B Ằ N G  S Á N G  C H Ế :  N H Ã N  H I Ệ U  H À N G  H Ó A :  P H Ầ N  M Ề M

M Á Y  V I  T Í N H :  G I Ấ Y  P H É P  V À  G I Ấ Y  P H É P  C H U Y Ể N
N H Ư Ợ N G :  T S C Đ  V Ô  H Ì N H  K H Á C  C Ủ A  D O A N H  N G H I Ệ P

Có đến 0 giờ 1/7/2011

Đơn vị tính: đỏng
Sô
TT

rên 
TSCĐ 
và ký 
hiệu

Iliện
trạng

sử
dụng

TSCĐ

Hiện
trạng
quản

lý
TSCĐ

Sò iượng Theo sồ sách Theo kíổm kc 1 Chênh lệnh

Nguyên 
giá hiện 
đang sử 

dụng

Giá trị 
còn lại 

hiện 
đang sứ 

dụng

'lìieo giá sổ 
sách

Theo giá xác 
định lạị

Tồng số Do kiểm kê Do xác định lại giá

Theo
so

sách

Theo
kiểm

kê

Nguyên
giá

Giả trị 
còn 
lại

Nguyên
giá

Giá trị 
còn 
lại

Nguyên giá: Giá trị còn iại: Nguyên giá: Giá trị còn 
lại':

Nguyên giá: Giá trị còn 
lại:

Táng Giảm Tăne Giảm Tâng Giảm Tãng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm

A B c D E F 1 2 3 4 5 6 7=11+15 8=12+16 9=13+17 i0=14+18 11 12 13 14 15 16 17 18

Ngày tháng năm 
Người lập biểu Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp

(Ký tên, đóng đấu)

Hệ thống mã sổ:
1. Mã dùng cho cột c  (Hiện trạng sử dụng TSCĐ)
+ TSCĐ đang dùng trong SXKD mã số 1
+ TSCĐ chưa dùng mã số 2
-+- TSCĐ không cần dùng mã số 3
+ TSCĐ hư hỏng chờ thanh lý mã số 4
2. Mã dùng cho cột D (Hiện trạng quản ỉý TSCĐ): 
r TSCĐ có trong sô sách mà so 1
- TSCĐ có trong kiểm kẽ mà số 2 
• Ỉ SCĐ vưa có trong sổ sách, vừa có trong kiêm kê 
mã sô 3



Bảng kiểm kê 05/BKK

Đơn vị kiểm kê:.............................. B Ả N G  K IỂ M KÊ Q U Ỹ  V À  C H Ứ N G  C H Ỉ T IỀ N  G Ử I
CÓ G IÁ  T R Ị N H Ư  T IỀ N

Tờ s ố ........Trong tổng số ........... (Tờ) Có đến 0 giờ 1/7/2011

Loại quĩ .,.,...................................................................................................................................................

Lập riêng cho từng loại: Tiền Việt Nam đông; ngoại tệ (ghi cụ thể ỉoại ngoại tệ); Kìm khí quí, đá quí, chứng chỉ tiên gửi:

Sổ
TT

Danh mục 
(Liệt kê theo mệnh giá)

Theo sổ sách Theo kiểm kê, xác định lại Chênh lệch Ghi chú
Sô lượng Đơn giá 

(hoặc tỷ 
giá)

Giá trị
(đồng)

Số lượng Đơn giá 
(hoặc tỷ 

giá)

Giá trị 
(đồng)

Số ỉượng Đơn giá 
(hoặc tỷ 

giá)

Giá trị 
(đồng)

Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm

A B 1 2 3 4 5 6 7=4-
1

8=4-
l

9=5-
2

10=5-
2

11=6-
3

12=6-
3

13

Tổng cộng:

Ngảv tháng năm 
Người lập biểu Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)



Đ ơ n  v ị  k i ể m  k ê  B Ả N G  K I Ể M  K Ê  N G U Y Ê N  L I Ệ U ,  V Ậ T  L I Ệ U ,  C Ô N G  C Ụ
D Ụ N G  C Ụ ,  H À N G  H Ó A ,  T H À N H  P H Ẩ M  T Ồ N  K H O ,  C Ô N G  

Tờ số: Trong  tổ n g  s ố   C Ụ , D Ụ N G  C Ụ  Đ Ã  X U Ấ T  D Ừ N G  C Ủ A  D O A N H  N G H IỆ P
Có đến 0 giờ 1/7/2011

Bảng kiểm kê 08/BKK

Đơn vị tính■ đồng
Sô
IT

Tên, 
nhãn 
hiệu 
và 

quy 
cách 

vật tư, 
hàng 
hoá

Mã
số

Đan 
vị tinh 
lượng

Theo sổ kể toán Thực tê kiẻm kẽ Chênh lệch ----------- Gh
Sồ

lượng
Đơn
giá

Tiên Tông sõ Trong dó Sô ỉượng Tiên 1
chúSõ

lượng
Đơn
gia
xác
định
lại

Tiên ứ  đọng không cần dùng Kém, mất phâm chất Tă
ng

Giả
m

Theo giá 
sổ kế toán

Theo giá 
xác định 

lại
Theo 
giá sổ 

kế toán

Theo 
giá xác 
định lại

Sô
lượn

g

Đcm
giá
xác
định
lại

Tiên Sô
lượn

g

Đơn
giá
xác
định
íại

Tiên

Theo 
giá 

sồ kế 
toán

Theo
giá
xác
định
lại

Theo 
ẹiá 

sô kế 
toán

Theo
giá
xác
định
¥

Tã
nễ

Già
m

Tă
ng

Giả
m

A B c D 1 2 3 4 5 6=2x4 7=4x5 8 9 10=2
xS

1 ỉ=9x8 Ỉ2 13 14=2
x!2

15=1
3x12

ỉ 6= 
1-4

17=
1-4

18= 
_3-6

19=
3-6

20=
3-7

21 = 
3-7

22

Người lập biểu
Ngày thảng năm 

Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)



Bảng kiểm kê 09/BKK

Đom vị kiếm kê:.............................. B Ả N G  K I Ể M  K Ế C Á C  K H O A N  Đ Ầ U  T Ư  T À I  C H Í N H
; C Ủ A  D O A N H  N G H IỆ P

T ờ số.........Trong tổng số........... (Tờ) có đến giờ  1/7/2011

SỐ TT Hình thức đâu tư tài chính Đơn vị 
tính

Theo sô kê toán Theo giá trị xác định lại Chên 1 lêch Ghi chú
Sô lượng Giá trị Sô lượng Giá tri Tăng Giảm

A B c 1 2 3 4 5 — 
4 - 2

6 = 4
- 2

I Đầu tư vào cổ phiễu:
ì - Cổ phiếu A CP; đồng
2 - Cô phiêu B CP; đồng

II Đầu tư vào trái phiếu:
ỉ Trái phiêu...
2 Trái phiếu ...
III Đâu tư góp vôn vào các công ty:
1 - Đâu tư vào Công ty A Đông
2 - Đâu tư vào Công ty B Đông

IV Đâu tư ngăn hạn:
1
V Đầu tư dài hạn khác:
1

V Dự phòng các khoản đầu tư tài chính
1 Dự phòng các khoản đầu tư cổ phiếu

Dự phòng đầu tư cố phiếu A
2 Dự phòng các khoản đâu tư vào trái 

phiếu
Dự phòng đâu tư trái phiêu A

3 Dự phòng các khoản đâu tư ngăn 
han -

4 Dự phòng các khoản đâu tư dài hạn 
khác

Người lập biêu
Ngày tháng năm 

Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp
(Ký tên, đóng đấu)



Đơn vị kiểm kê ....... ................  B Ả N G  K I Ể M  K Ê  N Ợ  P H Ả I  T H U  C Ủ A  D N
Có đến 0 giờ 1/7/2011

Từ số:..........Trong tổng số ............. {Tờ)

Bảng kiể m kê 10/BKK

Đơn vị tính: đông
Sô
TT

Tôn
khách
hành
phải
thu

Địa
chỉ

khách
hàng

Đôi
tượng

thu
nợ

Sô
thu

theo
sổ

sách

Số thu theo kiểm kê Chênh lệch Diên
giảiTổng

sô
Chìa ra

Chua
đến
hạn
thu

Đên
hạn
thu

Quả hạn thu
Tông

sô
Chia ra Thừa

so
với

kiểm
kê

Thiêu
so

với
kiểm

kê

Dưới
1

năm

Trên
1

nãm

Trên
2

năm

Từ 3 
năm 
trở 
lên

Khó
đòi

A B c D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 1-
2>0

12=1-
2<0

13

Ngày tháng năm 
Người lập biểu Chu tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dâu)

Nội dung cột D: - Phai thu nội bộ khác;
- Phải thu của khách hàrm; - Phải thu khác:
- i ra cho người bán; - Dự phòng các khoan nọ- kho đòi
- ĩhuc G TGT được khâu Lrư?

Phái thu nội bộ



Bảng kiểm kê 11/BKK

Đơn vị kiểm kê:............................. “  P H I Ế U  K I Ể M  K Ê  T À I  S Ả N  L Ư U  Đ Ộ N G  K H Á C  C Ủ A  D N
.........................................................  Có đến 0 giờ 1/7/2011
Tờ số:.........Trong tổng số........... (Tờ)

Sô
TT

TAI SAN Mã
số

Theo sô 
kế toán

Thưc tê kiêm kê Chênh lêch Ghi
chúTheo 

giá sổ 
KT

Theo 
giá xác 
định lại

Tông sô Do kiểm kê Do điêu chỉnh giá
Thừa Thiêu Thừa Thiếu Tăng Giảm

A B c 1 2 3 4=6+8 5=7+9 6=2-
1

7=2-
1

8=3-1 9=3-1 ÍO

I Tài sản lưu đông khác
1 Tạm ứng
2 Chi phí trả trước
3 Chi phí chờ kêt chuyên
4 Tài sản thiếu chờ xử lý
5 Các khoản thế chấp, ký cược 

ký quỹ ngắn hạn
n Chi sự nghiệp
1 Chi sự nghiệp nãm trước
2 Chi sự nghiệp năm nay

IIỊ Các khoản kỷ quỹ, kỹ cược 
dài han

Tổng cộng (I+II+III)

Người lập biểu
Ngày tháng năm 

Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)



Bảng kiểm kê 12/BKK

Đơn vị kiểm kê:................................

T ờ  số .........  Trong tổ n g số ...........(Tờ)

B Ả N G  K I Ể M  K Ê  N Ợ  P H Ả I  T R Ả  C Ủ A  D N  
Có đến 0 giờ 1/7/2011

Dơn vi íinh: đỏm
Sú ) ì ; ì í inh (. 'rũ }th )ier
ÍT kháđì chi tìi ứe na Tôna Chia ra No nước nsoài Nợ tron« nướu Thừa ỉ lìiùu ị-ĩiai

hàiit» khách nợ theo sô Chưa Đôn Quá hạn trả Khôn 2 Tỏng Tronü đó Tông J'rung đó SO so vứl
phải hàng sỏ dên hạn Tôna Chia ra phải sô Nợ Nợ so Nợ Nợ bãng VUI k lê III
tra sách hạn

irà
ưà sô Dưới

1
năm

Trẽn
1

năm

Trcn
2

nảm

Từ
3

năm
trở
lên

Được 
khoan 
h nợ

■ra (quy
VND)

băng
đồng
VN

băng
ngoại

tệ
(quy
USD)

(quy
VNĐ)

băne
đồng
VN

ngoại tệ 
(quy 
USD)

kicin
k.C

kê

A B c D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=1
-2>0

19=1-
2<0

20

j
1

Người lập biểu
Ngày tháng nảm 

Chủ tịch Hội đổng kiểm kê doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Nộì dung cột D:
- Vay ngắn hạn;
- Nợ dài hạn đến hạn trả;
- Phải trả cho người bán;
- Người mua trả tiền trước;
- Thuế và các khoản phải nộp NN;
- Phải tra côn^ nhân viên:

- Phải trả cảc đơn vị nội bộ;
- Các khoản phải ưả, phải nộp khác;
- Vay dài hạn;
- Nợ dài hạn;
- Chi phí phải trả;
- Tài sản thừa chờ xử lý;
- Nhận kv quv. kv cược dài hạn:



Bảng kiểm kê/ 13/BKK

Đơn vị kiểm kê:...................... B Ả N G  K IỂ M  K Ê  N G U Ồ N  V Ố N  C H Ủ  S Ở  H Ữ U  C Ủ A  D N

Tờ số:, ........Trong tổng số...... .... (Tờ)
Có đến 0 giờ 1/7/2011

Đơn vị tỉnh: đồng
Sô
TT

Nguôn vôn Mã sô Theo sô kê toán Thực tế kiểm 
kê

Chênh lệch Ghi chú
Thừa Thiêu

A B c 1 2 3-2-1 4=2-1 5
I Vôn chủ sở  hữu
I Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2 Thặng dư VÔĨ1 cô phân
3 Vốn khác của chủ sở hữu
4 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
5 Chênh ỉệch tỷ giá hôi đoái
6 Quỹ đẩu tư phát triến
7 Quỹ dự phòng tài chính
8 Quỹ khác thuộc vôn chù sở hữu
9 Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi
10 Nguồn vốn đẩu tư xây dựng cơ bản
/ / Nguồn kỉnh ph í và quỹ khác
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
2 Nguồn kinh phí
3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tông cộng

Ngưòi lập biểu
Ngày tháng năm 

Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)





T H Ô N G  T IN  Đ ỊN H  D A N H  V Ề D O A N H  N G H IỆ P

Biểu 1 BCTT7DN:

L Tên doanh nghiệp:........................................ ............................... .......  Điện thoại

2. Địa chỉ:.................................................................

2.1. Xã/phường:..........................................................

2.2. Huyện/quận:........................................................

2.3. Tỉnh/thành phố:...................................................

4. Cấp quản lý:

4.1. Trung ương

Tên Tập đoàn/Tổng công ty............

Tên Bộ:..............................................

4.2. Địa phương:

Tên Sở:..............................................

Tên tỉnh, thành phố:.........................

6. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

6.1. Lao động, doanh thu, nộp ngân sách, lợi tức

3. Họ, tên Giám đốc:............................................. .................................
3.1. Giới tính: 1 Nam [ I 2 Nữ [ I
3.2. Trình độ: 1 (Tiến sỹ, Phó tiến sỹ) l I 2 (Thạc sỹ) 3 (Đại học) [ I

4 (Trung cấp) I---- !; 5 (CN kỹ thuật) dH; 6 (Trình độ khác) [ I
(Tích vào một mã thích hợp ở mục 3.1,3.2)

5. Ngành SXKD:.

Mã ngành (theo QĐ 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007):

Năm Công nhân viên (người) Tông doanh thu (lOOOđ) Nộp ngân sách (lOOOđ) Trong đó: Thuê Lợi tức sau thuế 
(lOOOđ)

Tông
số

Trong đó: Nhân 
viên quản lý

Tông
số

Trong đó: Xuât 
khẩu

Sô phải 
nộp

Sô đã nộp Sô phải 
nộp

Số đã nộp

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009

2010

__________



6.2. Vốn điề u lệ : ............................................ đông.

6.3 Vốn C hủ sở hữu: .................................. đông.

6.4. Diện t ích đất ( rrT ) .........................................

T rong đó: - Dùng vào SXKD: .........................

- Cho thuê: .........................................

- Chưa dùng ;

- Khác : ........

Người lập biểu



Ngày tháng năm 
Chủ tịch Hội đồng kiếm kê doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dâu)



Biểu 2 BCKK/DN:

Tên đơn vị báo cáo:.............................................................................  BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
Thuộc đơn vị quản lý:....... ....................................................................  Có đến 0 giờ  1/7/2011
Thuộc tỉnh, thành phố:..........................................................................
Thuộc Bộ, ngành:...................................................................................

__ _______ _________ _______ ____ ,_5___ ____________________ Đơn vị tính: đồng
Sô
TT

TAI SAN Mã
số

Theo sổ 
kê toán

Thưc tê kiêm kê Chênh lêch Ghi
chúTheo 

giá sổ 
KT

Theo 
giá xác 
định lại

Tổng số Do kiếm kê Do điêu chinh giá
Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm

A B c ỉ 2 3 4=6+8 5=7+9 6=2-
1

7=2-
1

8=3-1 9=3-1 10

A TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ 
ĐẦU T ư NGẤN HẠN

I Tiên
ì
2

Tiền mặt tại quỹ
Tiên gửi Ngân hàng

3 Tiên đang chuyên
11 Các khoản đầu tư tài chỉnh 

ngắn hạn
] Đầu tư chúng khoán ngẩn hạn
2 Đầu tư ngắn hạn khác
3 Dự phòng giảm giá đầu tư 

ngắn hạn
/ / / Các khoản phải thu

] Phải thu của khách hảng
2 Trả trước cho người bán
3 Thuế giá trị gia tăng được 

khấu trừ
4 Phài thu nôi bô

- Vốn kinh doanh ở các đom vị 
trưc thuôc
- Phải thu nôi bô khác

5 Các khoản phải thu khác
6 Dự phòng các khoản phải thu 

khó đòi
IV Hàng tôn kho
1 Hàng mua đang đi trên đường
2 Nguyên liệu, vật liệu tôn kho ỉ



i Công cụ. dụng cụ trong kho _Ị_ 
Chi phí sản xưât kinh doanh Ị
dở dang _________ 1
[’hành phâm tôn kho 

! Hàng hoá tôn kho _
! Màng gửi đi bán 

l)ự phòng giảm giá hànt! tòn 
kho

-----------ị-----

...i -

1 Tạm ứnR ......... -1 ; 1 ;

2 Chi phí trả trước I I
i .

ò Chi phí chờ kêt chuyên Ị
4 Tài sản thiếu chờ xử lý
5 Các khoản thê châp, ký cược 

ký quỹ ngắn hạn

"1I-

VI Chi sự nghiệp
\ Chi sự nghiệp năm trước
2 Chi sự nghiệp năm nay
B TÀI SẢN Cổ ĐỊNH VÀ 

ĐẦU TƯ DÀI HẠN
I Tài sản cỏ định
1 TSCĐ hữu hình

- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kê

2 TSCĐ thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn ỉuỹ kê

3 TSCĐ vô hình (giá trị quyên 
sử dụng đất, giá trị thương 
hiệu, giá trị quyền sở hữu trí 
tuệ, quyền phát hành,...)
- Nguyên giá 1
- Giá trị hao mòn luỹ kê : 1 : 1 ......-JL.... \

ỊỊ Các khoản đâu tư tàì chính ỉ
i 1 ! 1dài han_Ị---- --------------------- ----------------- -  ---------------

! Đâu tư chửng khoán dải hạn 
Ị _vốn liên doanh 
j_Các khoản đâu tư dải hạn khác 

Dự phòns giảm íỉiá đâu tư dài 
han

;______ Ị_........ ......



III Chi ph í xây dựng cơ bản dở 
dang

IV Các khoản ký quỹ, ký  cược 
dài hạn

Tổng cộng (A + B)

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký , ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 
Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp

(Kỷ, ghì rõ họ tên)



Biểu 2a BCKK/DN:

Tên đơn vị báo cáo:................................................................................  BÁO CÁO KIỂM KÊ NỢ PHẢI THU CỦA DOANH NGHIỆP
Thuộc đơn vị quản lý:............................................................................  Có đến 0 giờ 1/7/2011
Thuộc tỉnh, thành phố:.......................... ...............................................
Thuộc Bộ, ngành:...................................................................................

Đơn vị tính: đồng
----- ~y—

Sô
TT

CÁC KHOÁN PHÁI 
THƯ

Mã
số

Theo 
sổ kế 
toán

Thực
tê

kiểm
kê

Trong đó: Chênti lêch Ghi
chúChưa

đến
hạn

Đên
hạn

Quá
hạn

Chia ra quá hạn Thừa Thiêu
Trên

1
năm

Trên
2

năm

Từ 3 
năm 

trở lên

Khó
đòi

A B c 1 2 3 L 4 5 6 7 8 9 10=2-1 11=2-1 12
1 Phải thu của khách hàng
2 Trả trước cho người bán
3 Thuế giá trị gia tăng 

đươc khấu trừ
4 Phải thu nội bộ

- Vốn kinh doanh ở các 
đơn vị trực thuộc
- Phải thu nội bộ khác

5 Phải thu khác
6 Dự phòng các khoản 

phải thu khó đòi
Tông cộng

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 
Chủ tịch Hội đổng kiểm kê doanh nghiệp

(Ký, ghi rồ họ tên)



BÁO CÁO K IỂM KÊ N G U Y Ê N  L I Ệ U ,  V Ậ T L I Ệ U  , 
C Ô NG C Ụ .  D Ụ N G  C Ụ , H À N G  H O A ,  T H À N H  P H Ẩ M  

T Ồ N KHO CỦA D O ANH  N G H IỆP
Có đến 0 giờ 1/7/2011

Đ ơn vị tính: đồ ng

~sS"
TT

Tài sản Mã 
1 số

Theo 
sổ kế 
toán

Thực tê  kiêm  kẻ Trong đó Chênh lệch Ghi
chú

Tôn kho ứ đọng 
không cần dùng

Vật tư hàng hoá 
kém mất phẩm chất

Do kiêm kê Do điêu 
chỉnh giá

Theo 
giá sổ 

KT

Theo giá 
xác định 

lại

Theo 
giá sổ 

KT

Theo giá 
xác định 

lại

Theo giá 
SỔKT

Theo giá 
xác định 

lại

Thừa Thiêu Tăng Giảm

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12

A. Tri giá
1 Hàng mua đang đi trên 

đường
2 Nguyên liệu, vật liệu tồn 

kho
3 Công cụ, dụng cụ trong 

kho
4 Chi phí SXKD dở dang
5 Thành phâm tôn kho
6 Hàng hoá tôn kho
7 Hàng gửi đi bán
8 Dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho

B> Mặt hàng chủ yếu Theo sô sách
Lượng Tiên Lượng

Theo kiêm kê thực tê
— ------------------- ~-j----.--------------------

Tiên

Nguôi lập biêu
(Ký, ghi m  ho tê rì Ị

Kế toán trưtrng
( KÝ. %hi rõ  hụ lèn)

Ngày tháng năm
Chu tịch Hội đòng kiểm kê doanh nghiệp

Tên đơn vị báo cáo:...............
Thuộc đơn vị quản lý ;............
Thuộ c tỉnh, thành phố :............
Thu ộc  Bộ- n g à n h : .................

Biểu 2b BCKK/DN-.



Biểu 2c BCKK/DN:

Tên đơn vị báo cáo:. ...............................................................................  BÁO CÁO KIỂ M KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Thuộc đơn vị quản lý:............................................................................  CỦA DOANH NGHIỆP
Thuộc tỉnh, thành phố:..........................................................................  Có 0  giờ 1/7/2011
Thuộc Bộ, ngành:...................................................................................

Đơn vị tính: đồng
Sô TT Nhóm tài sản Mã sô Theo sô kê 

toán
Thực tế kiểm kê Chênh lệch Ghi chú

Nguyên Giá trị Theo giá Theo giá 
kiêm kê

Do kiểm kê Do điêu chinh giá
giá còn lại sô KK Thừa Thiếu Tăng Giảm

NG
giá

GT
CL

NG
giá

GT
CL

NG
giá

GT
CL

NG
giá

GT
CL

NG
giá

GT
CL

NG
giá

GT
CL

A Ö c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I TSCĐ đang dùng trong 
SXKD

1 Nhà cửa
- Nhà xưởng sản xuât
- Nhà kho
- Nhả làm việc

2 Vật kiên trúc
3 Máy móc thiết bị động ỉực
4 Máy móc thiêt bị công tác
5 Máy móc thiêt bị truyên 

dẫn
6 Công cụ, dụng cụ đo ỉường 

thí nghiệm, dụng cụ quản lý
7 Thiết bị và phương tiện vận 

tải
8 Súc vật làm việc, súc vật 1 

cho sản phẩm 1
9 Cây lâu năm !

.
ỉ 1 1 i



1 u

ỉ ỉ

ỉ ỉ ì
IV
V

1 Knac uang aung 
Itrong SXK.D
TSCĐ vô hình (không bao 
gồm giá trị quvền sử đụng 
đất)
TSCĐ chưa can dùng 

Ị TSCĐ không cân dung 
TSCĐ hư hỏng, chờ thanh 
iỷ

V TSCĐ hư hỏng, chờ thanh ' I
ỉỷ ______ „„„_Ị__ Ị ! J_.. Ị__:_ ị- _ị........... ...>.............___ 1

Tống cọng ;_____ [ _ : ; r  [ I ' 1 ! _ 1 T  T  J  \  i  ̂ L
Ghi chú.: TSCĐ cổ định vô hình là giá trị quyền sử dụng đớt được báo cáo tại mẫu biêu kiêm kê theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyén vù 
môi trường.

Ngưòi lập hiểu
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 
Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tèn)



Biểu 3 BCKK/DN:

Tên đơn vị báo cáo:................................................................................  BÁO CÁO K IỂM KÊ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
Thuộc đơn vị quản lý:.............................................................................  Có đến 0 giờ 1/7/2011
Thuộc tỉnh, thành phố:...........................................................................
Thuộc Bộ, ngành:...................................................................................

Đơn vị tính: đồng
Sô
TT

Nguồn vốn Mã sô Theo sổ kế toán Thực tê kiêm 
kê

Chênh lệch Ghi chú
Thừa Thiêu

A B c 1 2 3=2-1 4=2-1 5
A NỢ PHÁI TRẢ
ỉ Nợ ngăn hạn
1 Vay ngắn hạn
2 Nợ dài hạn đến hạn trả
3 Phải trà cho người bán
4 Người mua trả tiên trước
5 Thuế và các khoản phải nộp NN
6 Phải trả công nhân viên
7 Phải trả các đơn vị nội bộ
8 Các khoản phải trả, phải nộp khác
II Nợ dài hạn
1 Vay dài hạn
2 Nợ dài hạn

III N ợ khác
1 Chi phí phải trả
2 Tài sản thừa chờ xử lý
3 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
B NGUỒN VỒN CHÚ s ớ  HỮU
I Vốn chủ sồ  hữu
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2 Thặng dư vôn cô phân
3 Vôn khác của chủ sở hữu
4 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

.

5 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 1



8
9

10

ỊÕliv đẩu tư phái triên 
'Ọu\ dự phònu tài chính 

;Qu\ khác thuộc vôn chu sờ hừu 

Lợi nhuận sau thuê chưa phân phối 

Nguỏn vỏn đâu tư xây dựng cơ ban

11 
h

I^uy no irợ sap x.ep uoann nmncp 
Nguồn kinh phí và quỹ khác

- ■■ H—------- ------------------ -  —— —.... - —I-----  ■■ ---- --------

1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
2 1Nguồn kinh phí
3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tổng cộng (A + B)

Người lập biểu
(Kỷ, ghì rõ họ tên)

Kể toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 
Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký, ghi rõ họ tên)



Biểu 3a BCKK/DN:

Tên đơn vị báo cáo: ........................ BÁO CÁO KIỂM KÊ NỢ PHẢI TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP
Thuộc đơn vị quản \ý:............................................................................  (Phân theo thời hạn trả)
Thuộc tỉnh, thành phổ:........................................................................... Có đến 0 giờ 1/7/2011
Thuộc Bộ, ngành:...................................................................................

Đơn vị tịnh: đồng
Sô
TT

Nợ phải trả Mã sô Theo 
sổ kế 
toán

Thực tế 
kiêm 

kê

Trong đó: Chênh lệch Ghi chú
Chưa 

đến hạn
Đên
hạn

Quá
hạn

Chia ra quá hạn Thừa Thiếu
Trên 1 
năm

Trên 2 
năm

Từ 3 
năm 

trở lên

Được 
khoanh nợ

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8  ̂ 9 10=2-1 11=2-1 12
/ Nợ ngăn hạn
1 Vay ngắn hạn
2 Nợ dài hạn đên hạn trà
3 Phải trả cho người bán
4 Người mua trả tiền trước
5 Thuê và các khoản phải 

nộp N /nư ớ c
6 Phải trả công nhân viên 1

ỉ
7 Phải trả các đon vị nội bộ
8 Các khoản phải trả, phải 

nộp khác
11 Nợ dài hạn
1 Vay dài hạn
2 Nợ dài hạn

ỈU Nợ khác
1 Chi phí phải trả
2 Tài sản thừa chờ xử lý
3 Nhận ký quỹ, ký cược dài 

han
Tồng cộng (M I+1II)

Người lập biểu
(Kỷ, ghi rỏ họ tên)

Ke toán trưởng
(Ký, ghi rỏ họ tên)

Ngảy tháng năm 
Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Kỷ, ghi rồ họ tên)



Biểu 3b BCKK/DN:

T ê n  đ ơ n  v ị  b á o  c á o :  ..............                                                         B Á O  C Á O
............................................................K I Ể M ...K Ê  N Ợ  P H Ả I  T R Ả  C Ủ A  D O A N H  N G H I Ệ PT h u ộ c  
đ ơ n  v ị  q u ả n  l ý : .................................................................. ..( P h â n  t h e o  t h ờ i  h ạ n  t r ả )T h u ộ c  t ỉ n h ,  t h à n h  
p h ổ:............................................................................................................C ó  đ ến  0  g iờ  1 /7 /2011T huộc B ộ, ngàn h:..............................................................................

" sỏ
TT

Tên tải san Mã
sổ

Theo 
sổ kế 
toán

Thực 
tế kiểm 

kê

Trom
Nợ nước ngoài

ì)ơn vị tình: dòng
l đó

Nợ trone nước
Ghi
chú

Tổng sổ 
(đồng 
VN)

Nợ
đồng
VN

Nợ ngoại tệ Tổng số 
(đồng 
VN)

Nợ
đồng
VN

Nợ ngoại tệ

N/tệ quy 
USD

Quy
VND

N/tệ quy 
USD

Quy
VND

A B c  i ỉ 2 3—4+6 4 5 6 7-8+10 8 9 10 11

I Nợ ngăn hạn
ì Vay ngăn hạn
2 Nợ dài hạn đên hạn trả
3 Phải trả cho người bán
4 Người mua ừả tiền trước
5 Thuế và các khoản phải 

nộp N/nước
6 Phải trả công nhân viên
7 Phải trả các đơn vị nội bộ
8 Các khoản phải trà, phải 

nộp khác
lì Nơ dài han
1 Vay dài hạn
?I Nợ dài hạn i í i

l i ỉ

; 1
!

Nợ khác ị
Ị

Chi phí phải trả Ị
1
i 1 Ị

: Tài sản thừa chờ xử lý 
Nhận ký quỳ, ký cược dài 

1 hạn

------------- • --------------

oán trưửng
7hi rô họ tên)

■
ị

-

V

g giám
( K ý .  &

. . . .
Tông cộng (1+II+1I1) 

Ngưòi lập biêu
í Ky. ghi rỏ họ len.)

r ! ’

Kê t
(Ki. t

NgàỊ
Tôn

tháng năm 
đốc (Giám đốc)

ĩi rỏ ho lén)



Biểu số 4/BCKK-DN:

Đơn v ị kiểm kê:............................. B Ả N G  T Ổ N G  H Ợ P  K Ế T Q U Ả  K I Ể M  K Ê , Đ Á N H  G I Á L Ạ I  T À I
..................................  S Ả N  V À  V Ố N  C Ủ A  D O A N H  N G H I Ệ P
Tờ số:.........Trong tổng số............(Tờ) Có đến 0 giờ  1/7/2011

Đơn vị tỉnh: đồng
STT Nội dung Theo sổ sách Theo kết quả kiểm kê, 

xác định lại
Chênh lệch

Tăng Giảm

A TÀI SÁN

AI Tài sản đang dùng (1)

I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

] Tài sản cô định

1.1 Tài sản cố định hữu hỉnh

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn luỹ kế

1.2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2 Bât động sản

3 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4 Tài sản dài hạn khác

II Tài sản ngăn hạn

1 Tiền

1.1 Tiên

1.2 Các khoản tương dương tiên

2 Các khoản đâu tư tài chính ngăn hạn

3 Các khoản phải thu ngắn hạn

4 Hàng tôn kho

5 Tài sản ngắn hạn khác

[II Giá trị quyển sử dụng đầt

A2 Tài sản không cân dùng (2)



I là i sán cố định và đâu tu’ dài hạn

1 Tai sản cô định

?. Các khoan đâu tư tai chính dài hạn

'í : Chi phi xãv dựntỉ CO’ han dở dan ụ 

4 Các khoán kv quỳ. kv cược dài hạn

5 Chi phí trả trước dài hạn ; ’

II Tài sản lưu động và đâu tư ngăn hạn

i Công nợ không có khả nãng thu hôi

2 Hàng tồn kho kém, mất phẩm chất

A3 Tài sản chờ thanh lý (3)

I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

II Tài sản ltru động và đâu tư ngăn hạn

A4 Tài sản hình thành từ Quỹ khen thưởng, 
phúc lọi (4)

TỐNG CỘNG TÀI SẢN

B NGU ON VON

Bl Nự phải trả

I Nợ ngăn hạn

1 Nợ chưa đến hạn trả

2 Nợ đên hạn trả

3

II

Nợ quá hạn trả

Nọ1 dài hạn

I Nợ chưa đên hạn trả Ị

■"> Nợ đên hạn trả

3 Ị Nợ quá hạn trá , ;

III Nọ' không phải trả ^

IV Nụ’khác 

B2 Vôn chù sở hữu

aasuBBasmmamammamaammmam a mumm



I Vốn chủ sỏ* hữu

1 Vôn đâu tư của chủ sở hữu

2 Thặng đư vỏn cô phân

3 Vốn khác của chủ sở hữu

4 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

5 Chênh lệch tỷ giá hôi đoái

6 Quỹ đâu tư phát triên

7 Quỹ đự phòng tài chính

8 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10 Nguồn vốn đầu tư xây đựng cơ bản

11 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

II Nguồn kinh phí và quỹ khác

1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

2 Nguồn kinh phí

3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

TỎNG CỘNG NGUÔN VỐN

Người lập biểu
(Ký, ghi rô họ tên)

Kế toán trưởng
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Ngàv tháng năm 
Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký, ghi rõ họ tén)



Tập đoàn, Tổng công ty ...
Báo cáo thẩm định kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn  

của doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011

I/. về số liêu:
^ ______________________ _____________ ____ _______________ Đơn vị tính: đồng

Sô
TT

TAI SAN Sô báo cáo Sô thân
c

1 định của Tập đoàn 
[ong công ty)

Ghi chú

M ã
số

Theo sô 
kế toán

Theo kiêm 
kê, xác 
định lại

Chênh
lệch

Theo sô 
kế toán

Theo kiếm 
kê, xác 
đinh lai

Chênh
lệch

1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 7
A TAI SAN

AI Tài sản đang dùng (1)

I Tài sản cố định và đầu tư dài 
hạn

1 Tài sản cô định

1.1 Tài sản cố định hữu hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn luỳ kê

1.2 Chi phí xây dựng cơ bản dở 
dang

2 Bât động sản

3 Các khoản đâu tư tài chính dài 
hạn

4 Tài sản dài han khác

II Tải sản ngăn hạn



1 ' Tiên

1 . ỉ Tiền

1.2 : (.'ác khoan tươné  đương tiên

2 Các khoan dầu tư tải chính 
: ngãn hạn

3 ^  Các 'khoản phải thu ngăn hạn
~------ ----------- \----------------
Hàng tôn kho
—---------------- r 
Tài sản ngăn hạn khác

i n Giá trị quyên sử dụng đât

A2 Tài sản không cần dùng (2)

Tài sản co định và đầu tư dàỉ 
hạn

Tài sản cố định

Các khoản đâu tư tài chính dài 
hạn

Chi phí xây dựng cơ bản dở 
dang

Các khoản kỹ quỹ, ký cược dài 
han

5 Chi phí trả trước dài hạn

II Tài sản lưu động và đầu tư 
ngăn hạn

] I Công  nợ không có khả  nàng I 
thu hồi

--- ị --- ---- » ■ --------- ------r--......  *---- "j~
2 Hàng tôn kho kém, mât  phâm



chât

A3 Tài sản chờ thanh lý (3)

I Tài sản cố định và đầu tư dài 
han •

II Tài sản lưu động và đầu tư  
ngắn hạn

A4 Tài sản hình thành từ  Quỹ 
khen thưửng, phúc lợi (4)

TỎNG CỘNG TÀI SẢN

B NGUỒN VÓN

B l Nợ phải trả

I Nơ ngăn hạn

1 Nợ chưa đên hạn trả

2 Nợ đên hạn trả

3 Nợ quá hạn trả

II Nơ dài han • *

1 Nợ chưa đên hạn trả

2 Nợ đến hạn trả

3 Nợ quá hạn trả

III Nợ không phải trả

IV Nợ khác

B2 Vốn chủ sở hữu

I Vôn chủ sở hữu
1 Vôn đâu tư của chủ sở hữu



2 Thặng dư vỗn cổ phần

3 ; Vôn khác cua chu sơ hừu

4 Chênh lệch đánh giá lại tài san

s Chênh lệch tý giá hôi đoái

6 Ị Quỹ đầu tư phát triên
hv Quỹ dự phòng tài chính : ' ! ỉ í

8 Quỹ khác thuộc vôn chủ sở 
hữu

9 Lợi nhuận sau thuê chưa phân 
phối

10 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản

11 Quỹ hỗ trợ sẵp xểp doanh 
nghiệp

II Nguồn kinh phí và quỹ khác
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
2 Nguôn kinh phí
3 Nguồn kinh phí đã hình thành 

TSCĐ
TỎNG CỘNG NGUÔN  
VÓN

II/. Phân tích, kiến nghi:

N g à y  . .. .  tháng . .. .  năm
Người thấm định Kế toán trưởng Tông giám đốc

(Tập đoàn, Tổng công ty)



I

BỘ (UBN D ......) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ ..... (CHỦ TỊCH UBNĐ...)
về việc phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn 

tại thời điểm 0h ngày 01/7/2011 c u a .............

BỘ TRƯỞNG BỘ ..... (CHỦ TỊCH UBND....)

- Càn cứ Nghị định s ố .... của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tố chức ....

- Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ Thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh 
nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 
7 năm 2011;

- Căn cứ Thông tư s ố ......của Bộ ... hướng dẫn

- Căn cứ Quyết định số .... ngày .... của Bộ trưởng Bộ ... (Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân...) về việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 0 giờ 
ngày 01 tháng 7 năm 2011 của: (tên doanh nghiệp);

- Căn cứ báo cáo thấm định kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn

- Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng kiểm kê của

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả kiếm kê, đánh giá lại tài sản và vốn tại thời điểm 
0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 c ủ a ......., cụ thể như sau:

1. Giá trị tổng tài sản:

- Theo sổ sách :.... đồng.

- Theo kiểm kê, xác định lại giá trị: ... đồng.

- Chênh lệch (tăng/giảm): ... đồng.

2. Tổng nguồn vốn:

- Theo sổ sách: .... đồng.

- Theo kiếm kê, xác định lại giá ưị: ... đồng.

- Chênh lệch (tăng/giảm): ... đồng.

3. Chi phí kiểm kê: ....đồng (có bảng kê chi tiết kèm theo).

Tống giám đốc, Giám đốc (tên doanh nghiệp) quyết định, chịu trách nhiệm 
về các chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình kiểm kê, đánh giá lại tài sản và 
vốn của công ty theo quy định.

của



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng kiểm kê 
Thứ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- C ô n g  ty ..(đơn vị thực hiện kiểm
kê .

Tập đoàn. Tổng công ty...;
- Ban Chỉ đạo kiểm kê tại
■ Bộ Tài chính;

lư u : VP,...

BỘ TRƯỞNG ... 
(CHỦ TỊCH UBND...)


