
PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

Báo cáo tình hình ủy thác cho vay 

Quỷ năm 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 của Bộ Tài chỉnh 

hướng dân cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Phát trỉến DNNVV) 

\ 

Đơn vị: Triệu đông 

STT 

npA lên 
Ngân 

hàng ủy 
thác cho 

vay 

Số giải ngân cho 
vay Số thu nợ Số dư Số 

lãi phải 
thu 

từ đầu 
năm đến 
kỳ b/cáo 

Số lãi đã 
thu từ 

đầu 
năm đến 
kỳ b/cáo 

STT 

npA lên 
Ngân 

hàng ủy 
thác cho 

vay 

Trong 
kỳ 

Từ đâu 
năm 

đến kỳ 
báo 
cáo 

Trong 
kỳ 

Từ đầu 
năm đến 
kỳ báo 

cáo 

Nợ 
đu 
ticu 

chuẩn 

Nợ 
quá 
hạn 

Nợ xấu 

Số 
lãi phải 

thu 
từ đầu 

năm đến 
kỳ b/cáo 

Số lãi đã 
thu từ 

đầu 
năm đến 
kỳ b/cáo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tông 
cộng 

ngày .... tháng....năm.... 
LẬP BIẺU PHỤ TRÁCH Bộ PHẬN GIÁM ĐÓC 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rỗ họ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 2 

Báo cáo tình hình thu, chi tài chính 

Năm 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 119/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dân cơ chê quản lý tài chính của Quỹ Phát triến DNNVV) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung Số kế hoạch 
năm 

Số phát sinh 
trong năm Ghi chú 

1 2 3 4 5 
I DOANH THU 

Thu hoạt động nghiệp 
vụ 
Chi tiết từng khoản mục 
thu nhập 

Thu từ hoạt động tài 
chính 

Thu nhập khác 

II CHI PHÍ 
Chi phí hoạt động 
nghiêp vu 
Chi tiết từng khoản mục 
chi phí 

Chi phí hoạt động tài 
chính 
Chi phí quản lý 

Chi phí khác 

III CHENH LẸCH THU 
CHI (III = 1-11) 

ngày .... tháng....năm.... 
LẬP BIÉU PHỤ TRÁCH Bộ PHẬN GIÁM ĐỐC 

• • • f 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dâu) 
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Phu luc 3 

Tình hình phân phối chềnh lệch thu, chi và sử dụng các quỹ 
Năm 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dân cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Phát triến DNNVV) 

Đơn vị: Triệu đông 

STT Phân phối thu nhập Số dư 
đẩu năm 

Sô phát sinh 
trong năm 

Số dư 
cuối năm 

Ghi chú 

STT Phân phối thu nhập Số dư 
đẩu năm Phát 

sinh 
tăng 

Phát 
sinh 
giảm 

Số dư 
cuối năm 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Quỹ đâu tư phát triên 
2 Quỹ khen thưởng 
3 Quỹ phúc lợi 

Tông cộng 

ngày .... tháng....năm.... 

LẬP BIÉU PHỤ TRÁCH Bộ PHẬN GIÁM ĐỐC 
(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dâu) 
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Phụ lục 4 
KÉ HOẠCH TAI CHÍNH NĂM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 của Bộ Tài 
chính hướng dân cơ chê quản lý tài chính của Quỹ Phát triên DNNVV) 

I. Chỉ tiêu ^ 
ĐVT: Triêu đồng 

TT Nội dung Thực hiện 
năm N-2 

Thực hiện 
năm N-l 

Kê 
hoạch 
năm N 

So 
sánh 

I Tông doanh thu 
1 Doanh thu hoạt động nghiệp vụ 
2 Doanh thu hoạt động tài chính 
5 Thu nhập khác 
II Tông chi phí 
1 Chi phí hoạt độntỉ, nghiệp vụ 
2 Chi phí cho cán bộ, nhân viên 
3 Chi phí quản lý và công vụ 
4 Chi phí khác 

III Chênh lệch thu chi 
IV Nghĩa vụ với NSNN (nêu có) 
V Chênh lệch thu chi sau khi thực 

hiện nghĩa vụ với NSNN 
VI Chỉ tiêu hoạt động nghiệp vụ 
1 Số dư nợ xâu 
2 Tỷ lệ nợ xâu trên tông dư nợ 
-> 5 Số dư ủy thác cho vav 

II. Thuyêt minh 

1. Đánh giá tình hình hoạt động nghiệp vụ của năm thực hiện. 
2. Đánh giá tình hình tài chính của năm thực hiện (doanh thu, chi phí, lợi 

nhuận). 
3. Ke hoạch hoạt động nghiệp vụ cho năm kc hoạch. 
4. Ke hoạch tài chính của năm kế hoạch, bao gồm các nội dung: 
- Các giả định được sử dụng để xây dựng kế hoạch tài chính, kê hoạch doanh 

thu, chi phí, chênh ỉệch thu chi (chi tiết tùng loại doanh thu, chi phí theo Phụ lục 
4); lý do xây dựng kế hoạch tăn^, giảm đối với từng loại doanh thu, chi phí. 

- Ke hoạch nRuồn vốn và sử dụng vốn. 

- Ke hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định. 

- Ke hoạch lao động, tiền lương, tiền thưởng. 

ngày .... tháng....năm.... 
LẬP BIÉU PHỤ TRÁCH Bộ PHẬN GIÁM ĐÓC 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dâu) 
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Phụ lục 4a 

CHI TIÉT KÉ HOẠCH DOANH THƯ - CHI PHÍ NĂM.... 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 119/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 của Bộ Tài 
chính hướng dân cơ chê quản lý tài chính của Quỹ Phát triến DNNVV) 

I. DOANH THU 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung Thực 
hiện 
năm 
N-2 

Thực 
hiện 
năm 
N-l 

Kê 
hoạch 
năm N 

So 
sánh 

I Doanh thu hoạt động nghiệp vụ 
Chi tiêt từng loại doanh thu 

II Doanh thu hoạt động tài chính 

III Thu nhập khác 

Ghi chú: Thuyêt minh đề nghị nêu rõ căn cứ xác định doanh thu và phân tích lý 
do tăng giảm từng loại doanh thu trong năm kế hoạch 

II. CHI PHÍ 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung Thực 
hiện 

năm N-2 

Thực 
hiện 

năm N-l 

Kế 
hoạch 
năm N 

So 
sánh 

I Chi phí hoạt động nghiệp vụ 
Chi tiết từng loại chi phí 

II Chi phí hoạt động tài chính 

III Chi phí khác 
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Ghi chú: Thuyêt minh đê nghị nêu rõ căn cứ xây dựng chi phí và phân tích lý do 
tăng giảm từng loại chi phí trong năm kê hoạch 

III. KÉT QUẢ TÀI CHÍNH 

Đ VT: Triệu đồng 

TT Nội dung Thưc Thưc Kc So 
hiên hicn hoach sánh 
năm năm N-l năm N 
N-2 

1 Trích quỹ đâu tư phát triên 
2 Trích quỹ khen thưởng 
3 Trích quỹ phúc lợi 

Tông sô 

ngày .... tháng....năm.... 

LẬP BIẺU PHỤ TRÁCH Bộ PHẬN GIÁM ĐỐC 
(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rỗ họ tên, đóng dâu) 
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Phụ lục 4b 

KÉ HOẠCH MUA SẢM TSCĐ 

(Ban hành kèm theo Thông tư so 119/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 của Bộ Tài 
chính hướng dân cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Phát triên DNNVV) 

I. Kc hoạch mua sắm TSCĐ 

TT Nội dung Đv 
tính 

Sô 
luọng 

Đon giá Thành ticn Ghi chú 

Chi tiết 

Tổng công 
II. Thuyết minh 

- về tình hình tài sản hiện có. 

- Dự kiến kế hoạch mua sắm TSCĐ trong năm (nêu rõ lý do, sự cần thiết). 

ngày .ế.. tháng....năm.... 

LẠP BIẼU PHỤ TRÁCH Bộ PHẬN GIÁM ĐÓC 
• ắ • • , 

(Kv và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên, đóng dâu) 
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