
Phụ lục lế Bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá 
các khoản đầu tư chửng khoán 

(Ban hành kèm Thông tư sổ 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014) 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN... 

BẢNG KÊ CHI TIÉT Dự PHÒNG GIẢM GIÁ 
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 

(ngày tháng năm ) 
I. Tình hình trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 

T 
T Loại chứng khoán 

Chứng khoán nắm giữ tại thòi đi Om 
Giá trị đâ 
trích lập 
kỹ trước 

Mửc 
trích lập 
kỳ này 

T 
T Loại chứng khoán Số 

lượng 

Giá 
mua 
vào 

Giá thưc tế tại 
thòi điếm trích 
lập dự phòng 

Giá trị 
chênh 
lệch 

Giá trị đâ 
trích lập 
kỹ trước 

Mửc 
trích lập 
kỳ này 

(1) (2) (3) X4) (5) 
<6)=[(4)-
(5)1 «(3) (7) (8M6M7) 

I Chứng khoản niêm 
yết, đăng ký giao 
dịch 

1 Cổ phiêu 
A 
B 

2 Chứng chỉ quỹ 
A 
B 

II Chứng khoán chưa 
niêm yết 

i Cô phiêu 
A 
B 

2 cc quỹ 
A 
B 

3 Chứng khoán khác 
A 
B 

Tổng cộng: Tổng cộng: 

II. Thuyet minh 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
(Ký tên đóng dấu) 

14 



Phụ lục 2. Bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá 
các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

(Ban hành kèm Thông tư số 146/20ỉ4/TT-BTC ngày 06/10/2014) 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN..ẵ. 

BẢNG KÊ CHI TIÉT Dự PHÒNG GIẢM GIÁ 
CÁC KHOẢN ĐÀU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 

(ngày tháng năm ) 

Đơn vị tính: Đồng 
I. Tình hình trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

T 
T Tên công ty góp vốn 

Giá tri đầu tư tai thòi điểm 
Giá trị đã 
trích iập 
kỳ trước 

Mức 
trích lập 
kỳ này 

T 
T Tên công ty góp vốn Giá trị đầu tư 

trên sổ sách 

Giá trị đầu tư 
thực tế tại thòi 
điềm trích lập 

dự phòng 

Giá trị 
chênh 
lệch 

Giá trị đã 
trích iập 
kỳ trước 

Mức 
trích lập 
kỳ này 

(1) (2) (3) (4) (5M4)-(3) (6) (7)=(5)-(6) 

1 Công ty A 

2 Công ty B 

3 Công ty c 

• • 

Tổng cộng: 

IIỆ Thuyết minh 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
(Ký tên đóng dấu) 

15 


