
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 89 /2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 

THÔNG Tư 
Hưóng dẫn kế toán áp dụng đối vói 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ Luật kế toán sổ 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

Căn cứ Luật chứng khoán sổ 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều của Luật chứng khoán số 62/2OIO/OHI2 ngày 
24/11/2010; 

Căn cứ Nghị định sổ 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết một số điều của Luật kế toán; 

Căn cứ Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chỉnh phủ 
quy định chỉ tiết và hướng dân thỉ hành một so điểu của Luật chứng khoán và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định sổ 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một so điểu của Luật 
chúng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chúng khoán; 

Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ 
quy định một sô nội dung đặc thù vê cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu 
quả hoạt động đổi với doanh nghiệp kỉnh doanh xổ số; Sở giao dịch chứng 
khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về 
Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chỉnh; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý, giám sát kể toán, kiểm toán; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng 
đỗi với Trung tâm Luv. kỷ Chứng khoán Việt Nam. 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều lế Phạm vi điều chỉnh * 

1Ể Thông tư này quy định về tài khoản kế toán, báo cáo tài chính áp dụng" 
đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 

2ề Thông tư này không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với ngân sách Nhà nước; 

3. Những nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này, Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam thực hiện theo Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam; 
các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán; Chế độ kế toán doanh 
nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của 
Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh 
nghiệp (nếu có). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSD)ắ 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 3. Quy định về tài khoản kế toán 

1. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu, phương 
pháp ghi chép một số tài khoản kế toán đặc thù của VSD thực hiện theo hướng 
dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trường hợp VSD cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài 
khoản cấp 1, cấp 2 đã hướng dẫn tại Thông tư này về tên, ký hiệu, nội dung và 
phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự 
chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện. 

3. VSD được mở thêm các tài khoản từ cấp 2 trở đi đối với những tài 
khoản không có quy định tài khoản cấp 2, cấp 3 nhằm phục vụ yêu cầu quản lý 
của VSD mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận. 

Điều 4. Quy định về báo cáo tài chính 

1. Hệ thống báo cáo tài chính của VSD gồm báo cáo tài chính năm và báo 
cáo tài chính giữa niên độ. 



a) Báo cáo tài chính năm của VSD, bao gồm: 

- Báo cáo tìnhliình tài chính Mau số B 01 - VSD 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mầu số B 02 - VSD 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mau số B 03 - VSD 

- Thuyết minh báo cáo tài chính Mau số B 09 - VSD 

b) Báo cáo tài chính giữa niên độ của VSD (dạng đầy đủ), bao gồm: 

- Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ Mầu số B Ola - VSD 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mau số B 02a - VSD 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mầu số B 03a - VSD 

- Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Mầu số B 09a - VSD 

2. Biểu mẫu báo cáo tài chính và hướng dẫn lập, trình bày các chỉ tiêu 
trong báo cáo tài chính của VSD thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

3. Phương thức gửi, nhận báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính được thể hiện dưới hỉnh thức văn bản giấy hoặc văn bản 
điện tử tùy theo điều kiện thực tế và yêu cầu của cơ quan nhận báo cáo. 

Chương m 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 5. Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán 

1. VSD thực hiện chuyển đổi số dư ừên sổ kế toán theo quy định tại Thông 
tư này. 

2. Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan 
nếu trái so với Thông tư này thì phải điều chỉnh lại theo quy định tại Thông tư 
nàyẵ 

Điều 6. Điều khoản hồi tố 

VSD trĩnh bày lại thông tin so sánh trên báo cáo tài chính đối với các chỉ 
tiêu có sự thay đổi giữa Thông tư này và chế độ kế toán của VSD ban hành theo 
Thông tư 152/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 
thuyết minh lý do có sự thay đổi trong Thông tư này. 
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Điều 7. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện / 

1. Thông "tư này có hiệu lực kể từ ngày /LO../.P.íZ./2020 và áp dụng bắt 
đầu cho năm tài chính 2020. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 
152/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế 
toán đối với VSD. 

2. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Chủ tịch Hội 
đồng quản trị, Tổng Giám đốc VSD và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản 
ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.// 

Noi nhận: 
- Thủ tương Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng TW Đảng; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng; 
- UBND, Sơ Tài chính, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; 
- Họi Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); 
- Lưu: YT, Cục QLKT. m) 

KT. BỘ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

Hoàng Anh Tuấn 
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PHỤ LỤC SỐ 01 
Aề DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KÉ TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu kỷ chứng khoán Việt Nam) 

SÓ HIẼU 
TÊN TÀI KHOẢN GIII CHÚ TT TAI KHOAN TÊN TÀI KHOẢN GIII CHÚ 

CAP 1 CAP 2 CAP 3 
1 2 3 4 5 6 

LOAI TAI KHOAN TAI SAN 
111 Tiên măt 

1111 Tiên Viêt Nam 
1112 Ngoại tệ 
1113 Vàng tiên tệ V 

112 Tiên gửi Ngân hàng 
1121 Tiên Viêt Nam 
1122 Ngoại tệ 
1123 Vàng tiên tệ 

113 Tiên đang chuyên 
1131 Tiên Viêt Nam 
1132 Ngoại tệ 

128 Đâu tư năm giữ đên ngày đáo hạn 
1281 Tiên gửi có kỳ hạn 
1288 Các khoản đâu tư khác năm giữ đên ngày đáo hạn 

131 Phải thu của khách hàng 
132 Phải thu tô chức phát hành chứng khoán 
133 Thuê GTGT đưoc khâu trừ 

1331 Thuê GTGT được khâu trừ của hàng hoá, dịch vụ 
1332 Thuê GTGT đươc khâu trừ của TSCĐ 

134 Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán 
135 Phải thu thành viên bù trừ 
136 Phải thu nôi bô 

1361 Vôn kinh doanh ở đơn vi trưc thuôc 
1368 Phải thu nôi bô khác 

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

141 Tạm ứng 
152 Nguyên liệu, vật liệu 
153 Công cụ, dụng cụ 
161 Chi sự nghiệp 

1611 Chi sự nghiệp năm trước 
1612 Chi sự nghiệp năm nay 

171 Giao dịch mua bán lại trái phiêu chính phủ 
211 Tài sản cô đinh hữu hình 

2111 Nhà cửa, vật kiên trúc 
2112 Máy móc, thiêt bị 
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TT 
SÓ HIỆU 

TÀI KHỎẢN TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ 
g 

TT 
CAP1 CAP 2 CẤP 3 

TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ 
g 

1 2 3 4 5 Q 
2113 Phương tiện vận tải, truyên dân 
2114 Thiêt bị, dụng cụ quản lý V 

2118 Tài sản cô đinh khác 
212 Tài sản cô đinh thuê tài chính 

2121 TSCĐ hữu hình thuê tài chính 
2122 TSCĐ vô hình thuê tài chính 

213 Tài sản cô đinh vô hình 
2131 Quyên sử dụng đât 
2132 Quyên phát hành 
2133 Bản quyên, băng sáng chê 
2135 Chương trình phân mêm 
2138 TSCĐ vô hình khác 

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

221 Đầu tư vào công ty con 
222 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 
228 Đâu tư khác 

2281 Đâu tư góp vôn vào đơn vị khác 
2288 Đâu tư khác 

229 Dự phòng tôn thât tài sản 
2292 Dự phòng tôn thât đâu tư vào đơn vị khác 
2293 Dự phòng phải thu khó đòi 
2294 Dự phòng giảm giá hàng tôn kho 

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

242 Chi phí trả trước 
243 Tài sản thuê thu nhập hoãn lại 
244 Câm cô, thê châp, ký quỹ, ký cược 

LOAI TÀI KHOẢN Nơ PHẢI TRẤ 
331 Phải trả cho người bán 
333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nưóc 

3331 Thuế GTGT phải nộp 
33311 Thuế GTGT đầu ra 
33312 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 
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SO HIEU 
TÊN TÀI KHOẢN GIII CIIÚ TT TAI KHOAN TÊN TÀI KHOẢN GIII CIIÚ 

CAP 1 CAP2 CAP 3 
1 2 3 4 5 6 

3336 Thuê tài nguyên 
3337 Thuê nhà đât, tiên thuê đât 
3338 Thuê bảo vệ môi trường và các loại thuê khác 

33381 Thuê bảo vệ môi trường 
33382 Các loai thuế khác 

3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 
334 Phải trả cán bô nhân viên 

3341 Phải trả Người quản lý 
3342 Phải trả người lao động 
3348 Phải trả ngưò'i lao động khác 

335 Chi phí phải trả 
336 Phải trả nôi bô 

3361 Phải trả nôi bô vê vôn kinh doanh 
3368 Phải trả nôi bô khác 

338 Phải trả, phải nộp khác 
3381 Tài sản thừa chờ giải quyêt 
3382 Kinh phí công đoàn 
3383 Bảo hiêm xã hôi 
3384 Bảo hiêm y tê 
3386 Bảo hiêm thât nghiệp 
3387 Doanh thu chưa thực hiện 
3388 Phải trả, phải nộp khác 

341 Vay và nợ thuê tài chính 
3411 Các khoản đi vay 
3412 Nợ thuê tài chính 

344 Nhận ký quỹ, ký cược 
347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
352 Dự phòng phải trả 
353 Quỹ khen thưỏng, phúc lọi 

3531 Quỹ khen thưởng 
3532 Quỹ phúc lợi 
3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 
3534 Quỹ thưởng người quản lý Doanh nghiệp 

356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
3561 Quỹ phát triên khoa học và công nghệ 
3562 Qũy phát triên khoa học và công nghệ đã hình 

thành TSCĐ 
358 Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán 

phái sinh 
359 Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ 

LOAI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU 
411 Vôn đâu tư của chủ sở hữu 
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TT 
SO HIẸU 

TÀI KHỎẢN TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ 
M 

TT 
CAP 1 CAP 2 CAP 3 

TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ 
M 

1 2 3 4 5 6 
4111 Vốn góp của chủ sở hữu 
4118 Vôn khác 

m 

412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
413 Chệnh lệch tỷ giá hôi đoái 
414 Quỹ đầu tư phát triển 
418 Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
421 Lợi nhuận sau thuê chưa phân phôi 

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

441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp 

4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 
4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 

466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU 
511 Doanh thu 
515 Doanh thu hoạt động tài chính 
521 Các khoản giảm trừ doanh thu 

LOẠI TAI KHOAN CHI PHI 
631 Chi phí hoạt động 
635 Chi phí tài chính 
637 Chi phí trực tiêp chung 

6371 Chi phí nhân viên 
6372 Chi phí vật liệu 
6373 Chi phí công cụ, đô dùng 
6374 Chi phí khâu hao TSCĐ 
6376 Chi phí đào tạo chuyên gia 
6377 Chi phí giám sát 
6378 Chi phí băng tiên khác 

642 Chi 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 khâu hao tài sản cô định 
6425 Thuế, phí và lệ phí 
6426 Chi phí dự phòng 
6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài 
6428 Chi phí khác băng tiên 

LOẠI TAI KHOAN THU NHẠP KHAC 
711 Thu nhập khác 
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TT 
SO HIẸU 

TÀI KHÒẢN TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ 
CAP 1 CAP 2 CAP 3 

1 2 3 4 5 6 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHẤC 
811 Chi phí khác 
821 Chi phí thuê TNDN 

8211 Chi phí thũể TNDN hiển hành 
8212 Chi phí thuê TNDN hoãn lại 

TẮĨ KIIOẢN XẤC ĐỊNH KỄT QUẢ 
KINH DOẤNH 

911 Xác định kêt quả kinh doanh 

LOAI TAI KHOAN NGOAI BANG 
001 Tài sản cô định thuê ngoài 
002 Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 
004 Nợ khó đòi đã xử lý 
005 Công cụ, dụng cụ lâu bên đang sử dụng 
007 Ngoại tệ các loại 
008 Dư toán chi sư nghiêp, dư án 
009 Tiên gửi hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ sỏ' Hạch toán 

theo phát 
sinh 

0091 Tiên gửi thực hiện quyên mua chứng khoán, chào 
mua chứng khoán 

0092 Tiên gửi thanh toán hộ cô tức, gôc và lãi trái phiêu, 
tín phiếu, thực hiện chứng quyền 

0093 Tiên gửi Quỹ hô trợ thanh toán TVLK 

0094 Tiên gửi của thành viên lưu ký thực hiện thủ tục 
thu hồi Giấy chứng nhận thành viên 

010 Tiên gửi hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái 
sinh 

Hạch toán 
định kỳ 
hàng 
tháng, quý 

0101 Tiền gửi Quỹ bù trừ TVBT 

0102 Tiền gửi ký quỹ của thành viên bù trừ 
0103 Tiên gửi từ khoản thu được do bán chứng khoán đê 

xử lý mất khả năng thanh toán 
0104 Tiên gửi từ khoản thu tiên bôi thường của thành 

viên bù trừ trả cho các bên liên quan 
011 Phải thu hoạt động nghiệp vụ 

0111 
Phải thu hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ sở 

Hạch toán 
theo phát 
sinh 

0112 Phải thu hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái 
sinh 

Hạch toán 
định kỳ 
hàng 



6 

LOAI TAI KHOAN NGOAI BANG 
tháng, quý 

012 Phải trả hoạt động nghiệp vụ 
0121 Phải trả hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ sở Hạch toán 

theo phát 
sinh -

0122 Phải trả hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái 
sinh 

Hạch toán 
định kỳ 
hàng 
tháng, quý 

013 Chứng khoán ký quỹ cho giao dịch phái sinh, 
đóng góp Quỹ bù trừ tại VSD 

Căn cứ 
theo số 
Báo cáo 
nghiệp vụ 
của Phòng 
Nghiệp vụ 

0131 Chứng khoán ký quỹ cho giao dịch phái sinh 
0132 Chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ 
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B. NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP 
TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 

I. Tài khoản 132 - "Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu của tổ chức phát 
hành chứng khoán vê các khoản thu từ dịch vụ thanh toán gôc, lãi, tiên mua lại 
trái phiếu/ tín phiếu/ công trái, thu từ dịch vụ đăng ký chứng khoán, thu từ dịch 
vụ thực hiện quyền và các dịch vụ khác. 

b) Tài khoản này được hạch toán chi tiết cho từng tổ chức phát hành, cho 
từng nội dung phải thu và từng lần thanh toán. 

c) Không phản ánh vào tài khoản này các khoản giá dịch vụ, doanh thu 
cung cấp dịch vụ cho các tố chức phát hành đã thu tiền ngay (tiền mặt hoặc séc 
hoặc đã thu qua ngân hàng). 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ: số phải thu tổ chức phát hành chứng khoán. 

Bên Có: số tiền tổ chức phát hành chứng khoán đã trả, thanh toán. 

Số dư bên Nợ: số tiền còn phải thu của tổ chức phát hành chứng khoán 
cuối kỳ. 

3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

a) Xác định số tiền VSD phải thu tổ chức phát hành chứng khoán về các 
khoản giá dịch vụ, doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ đã cung cấp, ghi: 

Nợ TK 132 - Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán 

Có TK 511 - Doanh thuẵ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có). 

b) Khi thu được tiền, ghi: 

NợcácTIC 111, 112 

Có TK 132 - Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán. 

c) Cuối năm, khi lập báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được 
phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích 
lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ 
kế toán trước chưa sử dụng hết, ké toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293). 

d) Cuối năm, khi lập báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được 
phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cân trích 
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lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ 
kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) 

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

đ) Nếu có khoản nợ phải thu khó đòi thực sự không thể thu nợ được, phải 
xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xoá nợ, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (nếu đã sử dụng dự phòng) 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập dự phòng) 

Có TK 132 - Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán. 

- Đồng thời, ghi đon vào bên Nợ TK 004 - Nợ khó đòi đã xử lý (tài khoản 
ngoài bảng) nhằm tiếp tục theo dõi trong thời hạn quy định để có thể truy thu tổ 
chức phát hành mắc nợ số tiền đó. 

e) Khi truy thu được khoản nợ khó đòi đã xử lý, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 711- Thu nhập khác. 

- Đồng thời ghi đơn bên Có TK 004 - Nợ khó đòi đã xử lý (tài khoản 
ngoài bảng). 

II. Tài khoản 134 - "Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu và tình hình thanh 
toán các khoản phải thu của VSD đối với các thành viên lưu ký chứng khoán 
(sau đây gọi tắt là TVLK). Các khoản phải thu phản ánh vào tài khoản này gồm: 

- Phải thu về giá dịch vụ; 

- Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ; 

- Phải thu khác của TVLK; 

- Trường hợp phát sinh các khoản phải thu về thiếu hụt Quỹ hỗ trợ thanh 
toán của TVLK; phải thu lãi cho vay từ Quỹ hỗ trợ thanh toán của TVLK tạm 
thời mất khả năng thanh toán, VSD theo dõi ngoài bảng các khoản phải thu này. 

b) Tài khoản này được hạch toán chi tiết cho từng TVLK, cho từng nội 
dung phải thu và từng lần thanh toán. 

c) Không phản ánh vào tài khoản này các khoản giá dịch vụ, doanh thu 
cung cấp dịch vụ cho các TVLK đã thu tiền ngay (tiền mặt hoặc séc hoặc đã thu 
qua ngân hàng). 

d) Trong quá trình hạch toán kế toán chi tiết, kế toán phải tiến hành phân 
loại các khoản nợ để có biện pháp thu hồi nợ kịp thời hoặc có cơ sở lập dự 
phòng các khoản nợ phải thu khó đòi. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 
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Bên Nợ: số phải thu các TVLK. 

Bên Có: số tiền các TVLK đã trả, thanh toán. 

Số dư bên Nợ: số tiền còn phải thu của các TVLK cuối kỳ. 

3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

a) Xác định số tiền phải thu các TVLK của VSD từ hoạt động nghiệp vụ, 
hoạt động cung ứng dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 134 - Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán 

Có TK 511- Doanh thu 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có). 

- Khi nhận được tiền do TVLK trả tiền liên quan đến việc cung cấp dịch 
vụ, ghi: 

Nợ các TIC 111, 112 

Có TK 134 - Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán. 

b) Cuối năm, khi lập báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được 
phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích 
lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ 
kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán trích lập bố sung phần chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293). 

c) Cuối năm, khi lập báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được 
phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích 
lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ 
kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) 

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

d) Nấu có khoản nợ phải thu khó đòi thực sự không thể thu nợ được, phải 
xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xoá nợ, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (nếu đã sử dụng dự phòng) 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập dự phòng) 

Có TK 134 - Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán. 

- Đồng thời, ghi đơn vào bên Nợ TK 004 - Nợ khó đòi đã xử lý (tài khoản 
ngoài bảng) nhằm tiếp tục theo dõi trong thời hạn qui định đế có thế truy thu 
TVLK mắc nợ số tiền đó. 

đ) Khi truy thu được khoản nợ khó đòi đã xử lý, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 



10 

- Đồng thời ghi đơn bên Có TK 004 - Nợ khó đòi đã xử lý (tài khoản 
ngoài bảng). 

III. Tài khoản 135 - "Phải thu thành viên bù trừ" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu và tình hình thanh 
toán các khoản phải thu của VSD đôi với các thành viên bù trừ (sau đây gọi tăt 
là TVBT). Các khoản phải thu phản ánh vào tài khoản này bao gôm: 

- Phải thu về giá dịch vụ; 

- Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ; 

- Phải thu khác của các TVBT. 

Trường họp phát sinh các khoản phải thu về thiếu hụt Quỹ bù trừ của 
TVBT; phải thu lãi sử dụng Quỹ bù trừ của TVBT tạm thời mất khả năng thanh 
toán, VSD theo dõi ngoài bảng các khoản phải thu này. 

b) Tài khoản này được hạch toán chi tiết cho từng TVBT, cho từng nội 
dung phải thu và từng lần thanh toán. 

c) Không phản ánh vào tài khoản này các khoản giá dịch vụ, doanh thu 
cung cấp dịch vụ cho các TVBT đã thu tiền ngay (tiền mặt hoặc séc hoặc đã thu 
qua ngân hàng). 

d) Trong quá trình hạch toán kế toán chi tiết, kế toán phải tiến hành phân 
loại các khoản nợ để có biện pháp thu hồi nợ kịp thời hoặc có cơ sở lập dự 
phòng các khoản nợ phải thu khó đòi. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ: số phải thu các TVBT. 

Bên Có: số tiền các TVBT đã trả, thanh toán. 

Số dư bên Nợ: số tiền còn phải thu của các TVBT cuối kỳ. 

3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

a) Xác định số tiền phải thu các TVBT của VSD từ hoạt động nghiệp vụ, 
hoạt động cung ứng dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 135 - Phải thu thành viên bù trừ 

Có TK 511- Doanh thu 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có). 

- Khi nhận được tiền do TVBT trả tiền liên quan đến việc cung cấp dịch 
vụ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 135 - Phải thu thành viên bù trừ. 
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b) Cuối năm, khi lập báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được 
phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích 
lập ở kỳ kê toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ 
kê toán trước chưa sử dụng hêt, lcê toán trích lập bô sung phân chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293). 

c) Cuối năm, khi lập báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được 
phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích 
lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ 
lcế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) 

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

d) Nếu có khoản nợ phải thu khó đòi thực sự không thể thu nợ được, phải 
xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xoá nợ, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (chi tiết dự phòng phải thu 
khó đòi nếu đã sử dụng dự phòng) 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập dự phòng) 

Có TK 135 - Phải thu thành viên bù trừ. 

- Đồng thời, ghi đo'n vào bên Nợ TK 004 - Nợ khó đòi đã xử lý (tài khoản 
ngoài bảng) nhằm tiêp tục theo dõi trong thời hạn qui định đê có thê truy thu 
TVBT mắc nợ số tiền đó. 

đ) Khi truy thu được khoản nợ khó đòi đã xử lý, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

- Đồng thời ghi đơn bên Có TK 004 - Nợ khó đòi đã xử lý (tài khoản 
ngoài bảng). 

IV. Tài khoản 358 - "Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán 
phái sinh" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử 
dụng Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh của VSD. 

b) Điều kiện/ căn cứ/ mức trích/ thời điểm trích lập, quản lý và sử dụng 
Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh thực hiện theo các quy 
định pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dân có liên quan của Bộ Tài 
chính. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 
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Bên Nợ: Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh giảm 
do sử dụng để bù đắp thiệt hại tài chính phát sinh do TVBT mât khả năng thanh 
toán. • 

Bên Có: Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh tăng do 
trích lập Quỹ, thu hồi từ các TVBT khoản đã sử dụng từ Quỹ đê bù đăp thiệt hại » 
tài chính phát sinh do TVBT mất khả năng thanh toán và tiên lãi khi sử dụng 
khoản hỗ trợ (nếu có). 

Số dư bên Có: Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh 
hiện có cuối kỳ. 

3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

a) Khi VSD tiến hành trích lập Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng 
khoán phái sinh, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động 

Có TK 358 - Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái 
_ sinh. 

b) Khi TVBT sử dụng quỹ để bù đắp thiệt hại tài chính phát sinh do mất 
khả năng thanh toán, căn cứ vào hồ sơ và chứng từ chi, ghi: 

Nợ TK 358 - Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh 

Có cácTK 111, 112ề 

Trường họp xác định thu hồi khoản bù đắp đã sử dụng từ Quỹ phòng ngừa 
rủi ro thanh toán cho TVBT, ghi: 

Nợ TK 135 - Phải thu thành viên bù trừ (nếu có) 

Có TK 358 - Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái 
sinh. 

c) Khi TVBT nộp hoàn trả khoản bù đắp đã sử dụng từ Quỹ phòng ngừa 
rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh cho TVBT, ghi: 

Nợ TK các 111, 112 (cả gốc và lãi) 

Có TK 135 - Phải thu thành viên bù trừ (tiền gốc khoản đã bù đắp) 

Có TK 358 - Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái 
sinh (tiền lãi do sử dụng khoản bù đắp nếu có). 

Về Tài khoản 359 - "Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử 
dụng Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ của VSD. 

b) Điều kiện/ căn cứ/ mức trích/ thời điểm trích lập, quản lý và sử dụng 
Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ thực hiện theo các quy định pháp luật hiện 
hành và các văn bản hướng dân có liên quan của Bộ Tài chính. 
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2. Ket cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ: Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ giảm do chi bồi thường thiệt 
hại cho các khách hàng trong trường họp VSD gây thiệt hại cho các khách hàng 
trong quá trình hoạt động nghiệp vụ. 

Bên Có: Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ tăng do trích lập. 

Số dư bên Có: Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ hiện có cuối kỳ. 

3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

a) Khi VSD trích lập Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ, căn cứ theo các 
hướng dẫn và quy định pháp luật, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động 

Có TK 359 - Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ. 

b) Khi phát sinh các khoản thiệt hại phải bồi thường cho các khách hàng 
căn cứ quyết định bồi thường của cấp có thấm quyền, căn cứ hồ sơ bồi thường 
và chứng từ chi, ghi: 

Nợ TK 359 - Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ 

Có các TK 111, 112. 

VIẵ Tài khoản 511 - "Doanh thu" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu hoạt động nghiệp vụ, doanh 
thu hoạt động cung úng dịch vụ và doanh thu khác của VSD. 

- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ bao gồm: Thu từ dịch vụ quản lý TVLK; 
Thu từ dịch vụ đăng ký chứng khoán; Thu từ dịch vụ lưu ký chứng khoán; Thu 
từ dịch vụ chuyển khoản chúng khoán; Thu từ dịch vụ thực hiện quyên; Thu từ 
dịch vụ thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại trái phiếu, tín phiếu và công trái; Thu từ 
dịch vụ xử lý lỗi sau giao dịch; Thu từ dịch vụ chuyên quyên sở hữu chứng 
khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; Thu từ dịch 
vụ đăng ký TVBT; Thu từ dịch vụ quản lý TVBT; Thu từ dịch vụ quản lý vị thế; 
Thu từ dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ; Doanh thu hoạt động nghiệp vụ khác. 

- Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ bao gồm: hoạt động cung cấp 
thông tin và cung ứng dịch vụ khác. 

b) Doanh thu hoạt động nghiệp vụ phải được theo dõi chi tiết cho từng 
loại hoạt động, bao gồm: Quản lý TVLK; Đăng ký chứng khoán; Lưu ký chứng 
khoán; Chuyền khoan chứng khoán; Thực hiện quyền; Thanh toán gốc, lãi, tiền 
mua lại trái phiếu, tín phiếu và công trái; Xử lý lôi sau giao dịch; Chuyên quyên 
sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng 
khoán; Đăng ký TVBT; Quản lý TVBT; Quản lý vị thê; Quản lý tài sản ký quỹ 
và hoạt động nghiệp vụ khác. 
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c) Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ phải được theo dõi chi tiết theo 
từng hoạt động cung cấp dịch vụ, bao gồm: Dịch vụ cung câp thông tin và cung 
ứng dịch vụ khác. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ: 

- Các khoản giảm trừ doanh thu kết chuyển cuối kỳ; 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911-"Xác định kết quả kinh 
doanh". 

Bên Có: 

- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ, doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ; 

- Doanh thu khác thực hiện trong kỳ kế toán. 

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ. 

3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

a) Khi phát sinh khoản thu từ dịch vụ hoạt động nghiệp vụ từ TVLK, tổ 
chức phát hành và TVBT, ghi: 

Nợ TK các 111, 112, 132, 134, 135 (Tổng giá thanh toán) 

Có 511 - Doanh thu (Chưa bao gồm thuế GTGT) (Chi tiết theo từng 
hoạt động nghiệp vụ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có). 

b) Khi phát sinh các khoản thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ, ghi: 

NợTKcác 111, 112, 132, 134, 135 (Tổng giá thanh toán) 

Có 511 - Doanh thu (Chưa bao gồm thuế GTGT) (Chi tiết theo từng 
hoạt động cung cấp dịch vụ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có). 

c) Khi phát sinh các khoản doanh thu khác, ghi: 

Nợ TK các 111, 112, 131, 132, 134, 135 (Tổng giá thanh toán) 

Có 511 - Doanh thu (Chưa bao gồm thuế GTGT) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có). 

d) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh 
trong kỳ trừ vào doanh thu thực tế trong kỳ để xác định doanh thu thuần, ghi: 

Nợ TK 511- Doanh thu 

Có TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu. 

đ) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 -"Xác định 
kết quả kinh doanh", ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu 
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CÓ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

VII. Tài khoản 631 - "Chi phí hoạt động" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực tế phát sinh của hoạt động 
nghiệp vụ và hoạt động cung cấp dịch vụ của VSD. 

b) Chỉ phản ánh vào tài khoản này các chi phí thực tế đã phát sinh có liên 
quan trực tiếp đến hoạt động nghiệp vụ và hoạt động cung cấp dịch vụ của VSD 
theo chế độ quy định trong một kỳ kế toán. 

c) Chi phí hoạt động nghiệp vụ được xác định gồm các loại sau: 

- Chi phí phục vụ hoạt động đăng ký, lun ký, thanh toán bù trừ; 

- Chi phí vận hành, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ 
thanh toán chứng khoán; 

- Chi phí thanh toán cổ tức, gốc/ lãi/ tiền mua lại trái phiếu, tín phiếu, 
công trái cho các Tố chức phát hành chứng khoán; Chi phí quản lý hỗ trợ thanh 
toán; 

- Chi phí phục vụ hoạt động quỹ; 

- Chi phí phục vụ hoạt động bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh; 

- Chi phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao 
dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán được điều tiết cho Sở giao dịch Chứng 
khoán theo thỏa thuận trong họp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSD với Sở Giao 
dịch Chứng khoán. 

- Trích lập Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh; 

- Trích lập Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ; 

- Chi phí khác cho hoạt động nghiệp vụ là các khoản chi phí trực tiếp cho 
hoạt động của VSD không thuộc các khoản chi trên. 

d) Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, gồm: 

- Chi phí hoạt động cung cấp thông tin; 

- Chi phí cung ứng dịch vụ khác. 

đ) Các chi phí trực tiếp khác phát sinh phục vụ đồng thời cho nhiều hoạt 
động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ như: Chi phí nhân công, khâu hao TSCĐ,.. ế 

được phản ánh riêng trên Tài khoản 637 -"Chi phí trực tiêp chung", cuôi kỳ kêt 
chuyển sang Tài khoản 631 -"Chi phí hoạt động" theo tiêu thức họp lý đê tính 
chi phí trực tiếp đầy đủ cho từng hoạt động. 

e) Không được hạch toán vào Tài khoản 631 -"Chi phí hoạt động" các 
khoản chi sau: 

- Chi phí tài chính như: Chi phí hoạt động đầu tư, chi lãi tiền vay, lỗ tỷ giá 
hối đoái,... 
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- Chi phí khác như: Chi thanh lý, nhượng bán TSCĐ, các khoản tiền bị 
phạt, bị bồi thường,. ế. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp của VSD như: Chi lương và các khoản * 
trích theo lương của người quản lý VSD: Hội đông quản trị, Ban Điêu hành, 
Phòng Tài chính - Kế toán,...; Chi hội nghị, công tác phí, tiếp khách, chi phí • 
kiểm toán, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi nộp phí giám sát cho Uỷ ban chứng 
khoán Nhà nước, chi đồ dùng văn phòng, chi khấu hao tài sản cô định, thuê phí 
và lệ phí, chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi,... 

- Chi các khoản tổn thất tài sản sau khi đã được bù đắp bằng các nguồn 
theo chế độ tài chính quy định; 

- Các khoản thiệt hại đã được Chính phủ hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm hoặc 
bên gây thiệt hại bồi thường; 

- Các khoản phạt tiền mà tập thể, cá nhân phải nộp; 

- Các khoản chi về đầu tư xây dựng cơ bản, chi trợ cấp khó khăn cho 
người lao động, chi ủng hộ tổ chức cá nhân khác; 

- Các khoản chi thuộc nguồn khác đài thọ, như: Chi khen thưởng, phúc 
lợi, chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất, . ẵ Ế 

g) Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi cho từng nội dung chi phí trực tiếp 
liên quan đến từng hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ. 

h) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí nghiệp vụ phát sinh trong 
kỳ vào Tài khoản 911 -"Xác định kết quả kinh doanh". 

2ế Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ: 

- Chi phí hoạt động nghiệp vụ phát sinh trong kỳ; 

- Chi phí cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ; 

- Chi phí khác của hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch yụ phát sinh 
trong kỳ; 

- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí trực tiếp chung từ TK 637 -"Chi phí trực 
tiếp chung". 

Bên Có: 

- Các khoản ghi giảm chi phí hoạt động; 

- Kết chuyển số chi phí hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ thực tế 
phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 911 -"Xác định kết quả kinh doanh". 

Tài khoản 631 không có số dư cuối kỳ. 

3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

a) Khi phát sinh chi phí hoạt động nghiệp vụ, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động (Chi tiết hoạt động nghiệp vụ) 
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Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có); 

Có các TK 111, 112, 152, 153,331 

b) Khi phát sinh các chi phí của hoạt động cung cấp dịch vụ và các hoạt 
động khác của VSD, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động (Chi tiết hoạt động nghiệp vụ và các hoạt 
động khác) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có các TK 111, 112, 152, 153,331 

c) Cuối lcỳ kế toán, kết chuyển chi phí trực tiếp chung phân bổ cho các 
hoạt động nghiệp vụ và hoạt động cung cấp dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động 

Có TK 637 - Chi phí trực tiếp chung. 

d) Cuối kỳ kế toán, xác định tổng số chi phí hoạt động phát sinh và kết 
chuyến vào Tài khoản 911 để xác định kết quả hoạt động trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ. 

VIII. Tài khoản 637 - "Chi phí trực tiếp chung" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí chung phục vụ trực tiếp 
cho hoạt động kinh doanh của VSD, bao gồm: 

- Chi phí nhân viên; 

- Chi phí vật tư, đồ dùng; 

- Chi phí khấu hao TSCĐ; 

- Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; 

- Chi phí đào tạo chuyên gia, chi quản lý, giám sát; 

- Chi phí bằng tiền khác. 

b) Cuối kỳ kế toán, VSD phải tiến hành tính toán, phân bổ kết chuyển chi 
phí trực tiếp chung vào chi phí các hoạt động cụ thê ghi vào bên Nợ TK 631 -
"Chi phí hoạt động" theo tiêu thức phù họp và nhất quán giữa các kỳ kế toán. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ: Các chi phí trực tiếp chung phát sinh trong kỳ. 

Bên Có: 

- Các khoản ghi giảm chi phí trực tiếp chung; 

- Kết chuyển chi phí trực tiếp chung vào bên Nợ TK 631. 

Tài khoản 637 không có số dư cuối kỳ. 
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Tài khoản này có 7 tài khoản cấp 2ế. 

- Tài khoản 6371 -"Chi phí nhân viên": Phản ánh các chi phí liên quan 
đến nhân viên trực tiếp hoạt động kinh doanh của VSD như: Chi phí lương, * 
BHXH, 

- Tài khoản 6372 -"Chi phí vật liệu": Phản ánh chi phí vật tư dùng trực * 
tiếp chung cho các hoạt động kinh doanh trong kỳ của VSD mà không phải là 
chi phí vật liệu dùng cho hoạt động quản lý của VSD; 

- Tài khoản 6373 -"Chi phí đồ dùng": Phản ánh chi phí đồ dùng văn 
phòng dùng trực tiếp chung cho các hoạt động kinh doanh trong kỳ của VSD mà 
không phải là chi phí đồ dùng văn phòng dùng cho hoạt động quản lý của VSD; 

- Tài khoản 6374 -"Chi phí khấu hao tài sản cố định": Phản ánh chi phí 
khấu hao TSCĐ dùng trực tiếp chung cho các hoạt động kinh doanh trong kỳ 
của VSD; " 

- Tài khoản 6376 -"Chi phí đào tạo chuyên gia": Phản ánh các khoản chi 
phí đào tạo chuyên gia phát sinh trong kỳ liên quan đến nhiều hoạt động của 
VSD; * ~ 

- Tài khoản 6377 -"Chi phí giám sát": Phản ánh các khoản chi phí quản 
lý, giám sát các TVLK, TVBT phát sinh trong kỳ; 

- Tài khoản 6378 -"Chi phí bằng tiền khác": Phản ánh các chi phí bằng 
tiền khác liên quan trực tiếp đến nhiều hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

3. Phương pháp kể toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

a) Chi phí nhân viên tham gia trực tiếp hoạt động kinh doanh phải trả 
trong kỳ: 

- Tiền lương, tiền công phải trả, các khoản phải trả theo lương (phụ cấp 
trách nhiệm, phụ cấp nghề nghiệp, thưởng trong lương, ...), ghi: 

Nợ TK 637 - Chi phí trực tiếp chung (6371) 

Có TK 334 - Phải trả cán bộ nhân viên (3342, 3348). 

- Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện 
hành, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả cán bộ nhân viên (Phần khấu trừ vào lương) 

Nợ TK 637 - Chi phí trực tiếp chung (6371) (Phần tính vào chi phí) 

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386). 

b) Chi phí vật tư, công cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho hoạt động trực 
tiếp các hoạt động kinh doanh của VSD, ghi: 

Nợ TK 637 - Chi phí trực tiếp chung (6372, 6373) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có cácTK 111, 112, 152, 153,331,242, ... 
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c) Khi phát sinh các chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ trực tiếp cho hoạt 
động lcinh doanh của VSD, ghi: 

- Chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình và vô hình, ghi: 

Nợ TK 637 - Chi phí trực tiếp chung (6374) 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141, 2143). 

- Chi phí khấu hao TSCĐ thuê tài chính, ghi: 

Nợ TK 637 - Chi phí trực tiếp chung (6374) 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2142). 

d) Phát sinh chi phí đào tạo chuyên gia, chi phí quản lý, giám sát, ghi: 

Nợ TK 637 - Chi phí trực tiếp chung (6376, 6377) 

Có các TK liên quan. 

đ) Phát sinh chi phí khác trực tiếp cho các hoạt động kinh doanh của 
VSD, ghi: 

Nợ TK 637 - Chi phí trực tiếp chung (6378) 

Có các TK 111, 112 

e) Khi phát sinh chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hàng 
năm, ghi: 

Nợ TK 637 - Chi phí trực tiếp chung (6378) 

Có cácTK 111, 112,331 

g) Trường hợp mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp nhiều kỳ kế toán. 

- Khi mua, ghi: 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước 

Có cácTIC 111, 112. 

- Định kỳ, phân bổ vào chi phí, ghi: 

Nợ TK 637 - Chi phí trực tiếp chung (6378) 

Có TK 242 - Chi phí trả trướcẽ 

h) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí vào bên Nợ TK 631 - Chi phí hoạt 
động, theo tiêu thức hợp lý, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động 

Có TK 637 - Chi phí trực tiếp chung. 

IX. Tài khoản 001 - "Tài sản cố định thuê ngoài" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của tất cả tài sản (bao gồm TSCĐ, 
BĐS đầu tư và công cụ, dụng cụ) mà VSD thuê của đơn vị khác không thuộc sở hữu 
của VSD. 
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b) Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản thuê ngoài theo phương thức thuê 
hoạt động (Thuê xong trả lại tài sản cho bên cho thuê)ẻ Tài khoản này không phản 
ánh giá trị tài sản thuê tài chính. 

c) Ke toán tài sản thuê ngoài phải theo dõi chi tiết theo từng tô chức, cá nhân 
cho thuê và từng loại tài sản. Khi thuê tài sản phải có Biên bản giao nhận tài sản giữa 
bên thuê và bên cho thuê. Đơn vị thuê tài sản có trách nhiệm bảo quản an toàn và sử 
dụng đúng mục đích tài sản thuê ngoàiỂ Mọi trường họp trang bị thêm, thay đôi kêt 
cấu, tính năng kỹ thuật của tài sản phải được đơn vị cho thuê đông ý. Mọi chi phí có 
liên quan đến việc sử dụng tài sản thuê ngoài được phản ánh vào các tài khoản có 
liên quan ừong Báo cáo tình hình tài chính. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ: Giá trị tài sản thuê ngoài tăng. 

Bên Có: Giá trị tài sản thuê ngoài giảm. 

Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản thuê ngoài hiện có cuối kỳằ 

X. Tài khoản 002 - "Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này phản ánh giá trị vật tư, chứng chỉ có giá của đơn vị khác 
nhờ VSD giữ hộ. Giá trị của vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ được hạch toán 
theo giá thực tế khi giao nhận. Neu chưa có giá thì tạm xác định giá đế hạch 
toán. 

b) Các chi phí liên quan đến bảo quản vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ 
hộ không phản ánh vào tài khoản này mà phản ánh vào tài khoản tập họp chi phí 
trong Báo cáo tình hình tài chính. 

c) Ke toán vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ phải theo dõi chi tiết cho 
từng loại, từng nơi bảo quản và từng người chủ sở hữu. Vật tư, chứng chỉ có giá 
nhận giữ hộ không được phép sử dụng và phải bảo quản cẩn thận như tài sản của 
đơn vị, khi giao nhận hay trả lại phải có chứng từ giao nhận của hai bên. 

2. Ket cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ: Giá trị vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ. 

Bên Có: Giá trị vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ đã xuất chuyển trả 
cho chủ sở hữu thuê giữ hộ. 

Số dư bên Nợ: Giá trị vật tư, chứng chỉ có giá còn giữ hộ cuối kỳ. 

XI. Tài khoản 004 - "Nợ khó đòi đã xử lý" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu đã được xoá sổ, 
nhưng cần theo dõi để tiếp tục đòi nợ. Các khoản nợ khó đòi tuy đã xoá sổ trong 
Báo cáo tình hình tài chính nhưng không có nghĩa là xoá bỏ khoản nợ đó, tuỳ 
theo chính sách tài chính hiện hành mà theo dõi để truy thu sau này nếu tình 
hình tài chính của người mắc nợ có thay đổi. 
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b) Khi thu được khoản nợ khó đòi đã được xoá sổ thì ghi tăng thu nhập 
khác, đồng thời ghi Có TK 004 -"Nợ kh(3 đòi đã xử lý". Trường hợp khoản nợ 
khó đòi đã xác định chắc chắn không thê đòi được nữa thì trình câp có thẩm 
quyền quyết định xoá nợ. Khi có quyết định của cấp có thấm quyền, ghi Có TK 
004. 

c) Kế toán chi tiết tài khoản này phải theo dõi cho từng đối tượng nợ và 
từng khoản nợ. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ: số nợ khó đòi đã được xoá sổ trong Báo cáo tình hình tài chính đế 
tiếp tục theo dõi ngoài Báo cáo tình hình tài chính. 

Bên Có: 

- Số đã thu được về các khoản nợ khó đòi; 

- Số nợ khó đòi được xoá sổ theo quyết định của cơ quan hoặc cấp có 
thẩm quyền, không phải theo dõi ngoài Báo cáo tình hình tài chính. 

Số dư bên Nợ: số còn phải thu về nợ khó đòi cần tiếp tục theo dõi cuối 
kỳ. ' ' 

XII. Tài khoản 005 -"Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng" 

1 ẵ Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị các loại công cụ, dụng cụ lâu 
bền đang sử dụng tại VSD. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng là những 
công cụ, dụng cụ có giá trị tương đối lớn và thời gian sử dụng dài (trên 1 năm), 
yêu cầu phải được quản lý chặt chẽ kể từ khi xuất dùng đến khi báo hỏng. 

b) Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng phải được hạch toán chi tiết 
theo từng loại, theo từng nơi sử dụng và theo từng người chịu trách nhiệm vật 
chất. Trong tùng loại công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng phải hạch toán chi 
tiết theo các chỉ tiêu số lượng, đon giá, thành tiền. 

Các bộ phận hoặc cá nhân được giao quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ 
lâu bền có trách nhiệm quản lý chặt chẽ không đế mất mát, hư hỏng. 

c) Khi công cụ, dụng cụ lâu bền bị hỏng, mất, bộ phận được giao quản lý, 
sử dụng phải làm giấy báo hỏng hoặc báo mất tài sản, có đại diện của bộ phận và 
cá nhân người được giao quản lý, sử dụng ký xác nhận đế làm căn cứ xác định 
trách nhiệm vật chất. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh 

Bên Nợ: Giá trị công cụ, dụng cụ lâu bền tăng do xuất ra để sử dụng. 

Bên Có: Giá trị công cụ, dụng cụ lâu bền giảm do báo hỏng, mất và các 
nguyên nhân khác. 

Số dư bên Nợ: Giá trị công cụ, dụng cụ lâu bền hiện đang sử dụng tại 
VSD cuối kỳ. 
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XIII. Tài khoản 007 - "Ngoại tệ các loại" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi và còn lại theo 
nguyên tệ của từng loại ngoại tệ ở VSD. Tài khoản này không phản ánh giá trị 
quy đổi của các ngoại tệ ra đồng Việt Nam. 

b) Kế toán chi tiết TK 007 theo từng loại ngoại tệ. 

2. Nội dung và kết cấu phản ánh 

Bên Nợ: số ngoại tệ thu vào (Nguyên tệ). 

Bên Có: số ngoại tệ xuất ra (Nguyên tệ)ẳ 

Số dư bên Nợ: số ngoại tệ còn lại tại VSD (Nguyên tệ) cuối kỳế 

XIV. Tài khoản 008 - "Dự toán chi sự nghiệp, dự án" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số dự toán chi sự nghiệp, dự án được 
cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự toán ra sử dụng trong kỳ của VSD, sô dự 
toán còn lại cuối kỳ. 

b) Tài khoản này phải được theo dõi hạch toán chi tiết: dự toán chi sự 
nghiệp, dự toán chi dự án. 

c) Cuối năm, số dự toán chi sự nghiệp, dự án còn lại sẽ bị huỷ bỏ hoặc 
được chuyển sang năm sau theo quyết định của cơ quan có thấm quyền. Ke toán 
mở sổ theo dõi chi tiết dự toán chi sự nghiệp và dự toán chi dự án chi tiết cho 
từng dự án. 

2. Nội dung và kết cấu phản ánh 

Bên Nợ: số dự toán chi sự nghiệp, dự án được giao. 

Bên Có: Rút dự toán chi sự nghiệp, dự án ra sử dụng. 

Số dư bên Nợ: Dự toán chi sự nghiệp, dự án còn lại chưa rút cuối kỳ. 

XV. Tài khoản 009 - "Tiền gửi hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ 
sở" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động 
khoản tiền gửi của TVLK, tổ chức phát hành để thực hiện hoạt động nghiệp vụ 
của VSD tại Ngân hàng . 

b) Tiền gửi hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ sở bao gồm: 

- Tiền gửi chào mua chứng khoán, thực hiện quyền mua chứng khoán phát 
hành của các TVLK nộp vào tài khoản của YSD mở tại Ngân hàng; 

- Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán mà VSD quản lý từ nguồn đóng góp của 
các TVLK, lãi tiền gửi, lãi vay Quỹ hỗ trợ thanh toán; 
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- Tiền gửi của TVLK thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận thành 
viên; 

- Số tiền trên tài khoản của VSD mở tại ngân hàng để thanh toán hộ các 
Tố chức phát hành về cố tức, gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu, thực hiện chứng 
quyền cho các nhà đầu tư thông qua các TVLK. 

c) VSD được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính đối với lãi tiền 
gửi phát sinh từ hoạt động thanh toán hộ cổ tức, gốc, lãi trái phiếu và thực hiện 
quyền mua chứng khoán, chào mua chứng khoán theo quy định của cơ chế tài 
chính. 

d) Kế toán phải mở sổ chi tiết theo kỳ hạn tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán 
của TVLK theo yêu cầu quản lý. 

2. Nội dung và kết cấu phản ánh 

Bên Nợ: 

- Số tiền gửi hoạt động nghiệp vụ của VSD tại Ngân hàng; 

- Tiền lãi phát sinh từ khoản tiền gửi hoạt động nghiệp vụ; 

- Số tiền gốc và lãi vay tổ chức, TVLK thực trả. 

Bên Có: 

- Rút tiền gửi để thực hiện thanh toán cho các hoạt động nghiệp vụ thay 
cho các tổ chức, cá nhân; 

- Hoàn trả cho các TVLK khi chấm dút hoạt động nghiệp vụ theo quy 
định; 

- Lãi phát sinh từ hoạt động thanh toán hộ cổ tức, lãi gốc trái phiếu và 
thực hiện quyền mua chứng khoán, chào mua chứng khoán; 

- Chi trả khác cho các tổ chức, TVLK thực hiện thủ tục thu hồi Giấy 
chứng nhận TVLK. 

Số dư bên Nợ: số tiền gửi hoạt động nghiệp vụ hiện còn gửi tại Ngân 
hàng. 

Tài khoản này có 04 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 0091 - "Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán, chào 
mua chứng khoán": Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động 
khoản tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán, chào mua chứng khoán phát 
hành của các tổ chức, đăng ký mua chứng khoán nộp vào tài khoản của VSD mở 
tại Ngân hàng. VSD hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính đôi với lãi tiên 
gửi phát sinh từ hoạt động thực hiện quyền mua chứng khoán, chào mua chứng 
khoán. 

- Tài khoản 0092 - "Tiền gửi thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu, 
tín phiếu, thực hiện chứng quyền": Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình 
hình biến động về số tiền trên tài khoản của VSD mở tại Ngân hàng đê thanh 
toán hộ các tổ chức phát hành về cổ tức, gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu và thực 
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hiện chứng quyền cho các nhà đầu tư thông qua các TVLK. VSD hạch toán vào 
doanh thu hoạt động tài chính đối với lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động 
thanh toán hộ cổ tức, gôc, lãi trái phiêu, tín phiêu, thực hiện chứng quyên. 

- Tài khoản 0093 - "Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán": Tài khoản này phản 
ánh số hiện có và tình hình biến động khoản tiền gửi (bao gồm có kỳ hạn và 
không kỳ hạn) của Quỹ hỗ trợ thanh toán mà VSD được uỷ quyền lập và quản lý 
từ nguồn đóng góp của các TVLKề 

- Tài khoản 0094 - "Tiền gửi của thành viên lưu ký thực hiện thủ tục thu 
hồi Giấy chứng nhận thành viên": Tài khoản này phản ánh số hiện còn của 
TVLK tại thòi điểm mà VSD thông báo ngừng cung cấp dịch vụ để thực hiện 
các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận TVLKử 

XVI. Tài khoản 010 - "Tiền gửi hoạt động nghiệp vụ chứng khoán 
phái sinh" 

1. Nguyên tắc ké toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động 
khoản tiền gửi của TVBT để thực hiện hoạt động nghiệp vụ của YSD mở tại 
Ngân hàng thanh toán. 

b) Tiền gửi hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh bao gồm: 

- Tiền gửi Quỹ bù trừ mà VSD quản lý bao gồm nguồn đóng góp, lãi tiền 
gửi, lãi sử dụng Quỹ bù trừ của các TVBT; 

- Tiền gửi ký quỹ của TVBT chuyển vào tài khoản của VSD mở tại Ngân 
hàng thanh toán; 

- Tiền gửi từ khoản thu được do bán chứng khoán để xử lý mất khả năng 
thanh toán; 

- Tiền gửi từ khoản thu tiền bồi thường của TVBT trả cho các bên liên 
quan; 

- Các khoản tiền gửi hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh được 
theo dõi, hạch toán định kỳ hàng tháng/quý trên cơ sở chứng từ tổng hợp từ hoạt 
động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh. 

c) Kế toán phải mở sổ chi tiết theo kỳ hạn tiền gửi Quỹ bù trừ của TVBT 
theo yêu cầu quản lýế 

2. Nội dung và kết cấu phản ánh 

Bên Nợ: 

- Số tiền gửi hoạt động nghiệp vụ của VSD mở tại Ngân hàng; 

- Tiền lãi phát sinh từ khoản tiền gửi hoạt động nghiệp vụ; 

- Số tiền gốc, lãi tiền gửi và lãi sử dụng Quỹ bù trừ do TVBT thực trả; 

- Sổ tiền bồi thường TVBT thực nộp để trả cho các bên liên quan; 
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- Số tiền thu được do bán chúng khoán ký quỹ, chứng khoán đóng góp 
Quỹ bù trừ để xử lý mất khả năng thanh toán. 

Bên Có: 

- Số tiền ký quỹ TVBT đã rút; 

- Chi trả cho TVBT phần chênh lệch theo đề nghị trong trường hợp số dư 
đóng góp Quỹ bù trừ lớn hơn nghĩa vụ phải đóng góp; 

- Hoàn trả cho các TVBT khi chấm dút hoạt động nghiệp vụ theo quy 
định; 

- Số tiền bồi thường đã trả cho bên liên quan; 

- Hoàn trả cho Quỹ bù trừ khoản tiền đã sử dụng để đảm bảo thanh toán từ 
nguồn thu do bán chứng khoán ký quỹ, chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ để xử 
lý mất khả năng thanh toán; Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái 
sinh. 

- Chi trả khác cho các TVBT. 

Số dư bên Nợ: số tiền gửi hoạt động nghiệp vụ hiện còn gửi tại Ngân 
hàng thanh toán. 

Tài khoản này có 04 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 0101 - "Tiền gửi Quỹ bù trừ": Tài khoản này phản ánh số 
hiện có và tình hình biến động khoản tiền gửi (bao gồm có kỳ hạn và không kỳ 
hạn) của Quỹ bù trừ mà VSD được uỷ quyền lập và quản lý từ nguồn đóng góp 
của các TVBT. 

- Tài khoản 0102 - "Tiền gửi ký quỹ của thành viên bù trừ": Tài khoản 
này phản ánh số hiện có và tình hình biến động khoản tiền gửi ký quỹ của 
TVBT, trong đó bao gồm cả lãi tiền gửi chuyến về TK nhận hoàn trả ký quỹ đã 
đăng ký. 

- Tài khoản 0103 - "Tiền gửi từ khoản thu được do bán chứng khoán để 
xử lý khi mất khả năng thanh toán": Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình 
hình biến động khoản tiền gửi từ khoản thu được do bán chứng khoán để xử lý 
khi mất khả năng thanh toán. 

- Tài khoản 0104 - "Tiền gửi từ khoản thu tiền bồi thường của TVBT trả 
cho các bên liên quan": Tài khoản này phản ánh số hiện còn và tình hình biến 
động khoản tiền bồi thường của TVBT để trả cho các bên liên quan. 

XVII. Tài khoản 011 - "Phải thu hoạt động nghiệp vụ" 

1. Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các 
khoản phải thu hoạt động nghiệp vụ của VSD, bao gồm: 

- Phải thu hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ sở: Phải thu thiếu hụt quỹ 
hỗ trợ thanh toán, phải thu gốc và lãi vay Quỹ Hô trợ thanh toán của các TVLK 
tạm thời mất khả năng thanh toán, các khoản phải thu khác; 
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- Phải thu hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh: Phải thu thiếu hụt 
quỹ bù trừ, phải thu gôc và lãi khi sử dụng Quỹ bù trừ của các TVBT mât khả 
năng thanh toán, các khoản phải thu khác. 

2. Nội dung và kết cấu phản ánh 

Bên Nợ: số tiền phải thu của các tổ chức, TVLK, TVBT. 

Bên Có: số tiền các tổ chức, TVLK, TVBT đã trả. 

Số dư bên Nợ: sổ tiền còn phải thu của các tổ chức, TVLK, TVBT cuối 
kỳ. ^ 

Tài khoản này có 02 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 0111 - "Phải thu hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ sở": 
Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động các khoản phải thu 
của các tổ chức, TVLK. Kế toán mở chi tiết theo từng nội dung, đối tượng phải 
thu. 

- Tài khoản 0112 - "Phải thu hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái 
sinh": Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động các khoản phải 
thu của TVBT. Tài khoản này được phản ánh định kỳ hàng tháng/quý trên cơ sở 
chứng từ tổng họp từ hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh. 

XVIII. Tài khoản 012 - "Phải trả hoạt động nghiệp vụ" 

1 ề Nguyên tắc kế toán 

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các 
khoản phải trả hoạt động nghiệp vụ của VSD, bao gồm: 

- Phải trả hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ sở: Phải trả tiền thực hiện 
quyền mua chứng khoán, chào mua chứng khoán; Phải trả tiền thanh toán cố tức, 
gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu, công trái; các khoản phải trả khác; 

- Phải trả hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh; các khoản phải trả 
khác. 

2. Nội dung và kết cấu phản ánh 

Bên Nợ: số tiền mà VSD đã chuyển trả cho các tổ chức, TVLK, TVBT về 
các hoạt động nghiệp vụ. 

Bên Có: Các khoản phải trả liên quan hoạt động nghiệp vụ cho các tổ 
chức, TVLK, TVBTệ 

Số dư bên Có: sổ tiền mà VSD còn phải trả cho các tổ chức, TVLK, 
TVBT về hoạt động nghiệp vụ cuối kỳ. 

Tài khoản này có 02 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 0121 - "Phải trả hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ sở": Tài 
khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động khoản phải trả hoạt động 
nghiệp vụ chứng khoán cơ sở. 
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- Tài khoản 0122 - "Phải trả hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh": 
Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động khoản phải trả hoạt 
động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh. Tài khoản này được phản ánh định kỳ 
hàng tháng/ quý trên cơ sở chứng từ tổng hợp từ hoạt động nghiệp vụ chứng 
khoán phái sinh. 

XIX. Tài khoản 013 - "Chứng khoán ký quỹ cho giao dịch phái sinh, 
đóng góp Quỹ bù trừ tại VSD" 

1. Nguyên tắc kế toán 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị chứng khoán ký quỹ cho giao 
dịch phái sinh và chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ tại VSD của TVBT. 

b) Định lcỳ hàng tháng/quý trên cơ sở chứng từ tống họp từ hoạt động 
nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, kế toán thực hiện theo dõi, hạch toán kế toán. 

2. Nội dung và kết cấu phản ánh 

Bên Nợ: Giá trị chứng khoán nhận ký quỹ, đóng góp Quỹ bù trù'ắ 

Bên Có: Giá trị chứng khoán nhận ký quỹ, đóng góp Quỹ bù trừ đã xuất 
chuyển trả cho TVBT. 

Số dư bên Nợ: Giá trị chứng khoán còn nhận ký quỹ, nhận đóng góp. 

Tài khoản này có 02 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 0131 - "Chứng khoán ký quỹ cho giao dịch phái sinh": Tài 
khoản này phản ánh giá trị chứng khoán ký quỹ cho giao dịch phái sinh. 

- Tài khoản 0132 - "Chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ": Tài khoản này 
phản ánh giá trị chứng khoán TVBT đóng góp cho Quỹ bù trừ. 



• 
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PHỤ LỤC SỔ 02 
BIỂU MẢU BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG DẪN LẬP, TRÌNH BÀY 

CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn kế toán áp dụng đổi với Trung tâm Lun ký chứng khoán Việt Nam) 

A. BIẺƯ MẢU BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Iệ Báo cáo tài chính năin 
1. Báo cáo tình hình tài chính 

rp T , , , , , MẩusỐBOl-VSD 
Trung tỉm Lịtu ký chứng khoán (Ban hanh kèm ,ư sắ 89/2019/rr-BTC 

Việt Nam ngẫy 26/12/2019 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
Tại ngày... thảng... năm ... 

Đơn vị tính: 

CHỈ TIÊU Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Số cuối 
năm 

Số đầu 
năm 

1 2 3 4 5 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 

I. Tiền và các khoản tuong đưo'ng tiền 110 
1. Tiền 111 
2Ể Các khoản tương đương tiền 112 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 
1. Phải thu ngăn hạn của khách hàng 131 
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 
4. Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán 134 
5. Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán 135 
6. Phải thu thành viên bù trừ 136 
7. Phải thu ngắn hạn khác 137 
8. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 138 ( . . . )  ( . . . )  
9. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 

IVề Hàng tồn kho 140 
1. Hàng tồn kho 141 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 ( . . . )  ( . . . )  

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 
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CHỈ TIÊU Mã 
í. so 

Thuyết 
minh 

Số cuối 
năm 

Số đầu 
năm 

1 2 3 4 5 
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà 
nước 
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 
phủ 
5. Tài sản ngán hạn khác 

153 

154 

155 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 

I. Các khoản phải thu dài hạn 
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 
2. Trả trước cho người bán dài hạn 
3. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc 
4. Phải thu nội bộ dài hạn 
5. Phải thu dài hạn khác 
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 

210 
211 
212 
213 
214 
215 
219 ( . . . )  ( . . . )  

II. Tài sản cố định 
1. Tài sản cố định hữu hình 

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

2. Tài sản cổ định thuê tài chính 
- Nguyên giá 
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 

3. Tài sản cố định vô hình 
- Nguyên giá 
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 

220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 

(...) 

(...) 

(...) 

( . . . )  

( . . . )  

( . . . )  

IV. Tài sản dở dang dài hạn 
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

240 
242 

Vệ Đầu tư tài chính dài hạn 
1. Đầu tư vào công ty con 
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 
3Ỗ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 
5 ề Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

250 
251 
252 
253 
254 
255 

( . . ề )  ( . . ể )  

VI. Tài sản dài hạn khác 
1. Chi phí trả trước dài hạn 
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
3. Tài sản dài hạn khác 

260 
261 
262 
268 

Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 
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CHỈ TIÊU Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Số cuối 
năm 

Số đầu 
năm 

1 
c - NỌ PHẢI TRÁ 

I. Nọ' ngắn hạn 
1. Phải trả người bán ngắn hạn 
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
4. Phải trả cán bộ nhân viên 
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 
8. Phải trả ngắn hạn khác 
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn 
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 
phủ 

II. Nọ' dài hạn 
I. Phải trả người bán dài hạn 
2ể Người mua trả tiền trước dài hạn 
3. Chi phí phải trả dài hạn 
4. Phải trả nội bộ về vốn lcinh doanh 
5. Phải trả nội bộ dài hạn 
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 
7. Phải trả dài hạn khác 
8. Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ 
9. Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng 
khoán phái sinh 
10. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
I I .  D ự  p h ò n g  p h ả i  t r ả  d à i  h ạ n  
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

D - VÓN CHỦ SỎ HỮU 

I. Vốn chủ sỏ' hữu 
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
2. Vốn khác của chủ sở hữu 
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
4. Quỹ đầu tư phát triển 
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 
trước 
- LNST chưa phân phối kỳ này 
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB 

300 

310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
318 
319 
321 
322 
324 

330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 

341 
342 
343 

400 

410 
411 
414 
416 
418 
420 
421 
42 la 

421b 
422 
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CHỈ TIÊU Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Số cuối 
năm 

Số đầu 
năm 

1 2 3 4 5 
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 
1. Nguồn kinh phí 
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 

430 
431 
432 

Tổng cộng nguồn vốn 
(440 = 300 + 400) 

440 

GVnể chú: 
- Những chỉ tiêu không cỏ sỗ liệu được được miễn trình bày nhưng không được đánh 
lại "Mã sổ" chỉ tiêu; 
- Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng so âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn (...). 

Lập,ngày.. .tháng... .năm.... 
Người lập biểu Ke toán trưởng Ngưòi đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2. Báo cáo kết quả hoạt động 

T, ,/V Ỵ ,  ,  .  ,  . . .  M ầ u  s ố  B 0 2  -  V S D  
Trung tâm Lưu ký chứng khoán (Ban hẽnh kèm 22 >Tlă„g lưsé89/2019/TT-BTC 

Việt Nam ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
Năm 

Đơn vị tỉnh: 

Chỉ tiêu Mã 
sô 

Thuyêt 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trưóc 

1 2 3 4 5 
1. Doanh thu 
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 
(10=01-02) 
4. Chi phí hoạt động 
5ế Lọi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 
(20=10-11) 
6. Doanh thu hoạt động tài chính 
7. Chi phí tài chính 
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
9ẵ Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
[30=20+(2Ỉ-22)- 25] 
10. Thu nhập khác 
11. Chi phí khác 
12. Lọi nhuận khác (40=31-32) 
13. Tổng lọi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành 
15Ể Chi phí thuế TNDN hoãn lại 
16. Lọi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 

01 
02 
10 

11 
20 

21 
22 
25 
30 

31 
32 
40 
50 
51 
52 
60 

Ghi chú: Những chỉ tiêu không có số liệu được được miễn trình bày nhưng không 
được đánh lại "Mã sổ" chỉ tiêu. 

Lập,ngày...tháng....năm.... 
Ngưòi lập biểu Kế toán trưỏng Ngưòi đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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3. Báo cáo lưu chuyên tiên tệ 

_ ./V y . , . , .. , Mẩu Số B03 - VSD 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán (Ban Mnh kkắ ;*- "T"hg"g ,ưsẶs9/2019ãT-BTC 

Viẹt Nam ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính) 

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

Năm: 
Đơn vị tính: 

Chỉ tiêu Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 3 4 5 
I. Lưu chuyên tiên 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. Tiên chi trả cho cán bộ, nhân viên 03 
4. Tiên lãi vay đã trả 04 
5. Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 
7. Tiên chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 
Lưu chuyên tiên thuẫn từ lioạt động kinh doanh 20 
IIỂ Lưu chuyên tiên từ hoạt động đâu tư 
lếTiên chi đê mua săm, 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.Tiên chi mua các công cụ nợ của đon vị khác 23 
4.Tiên thu từ bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 
6.Tiên thu hôi đâu tư góp vôn vào đơn vị khác 26 
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 
Lưu chuyên tiên thuăn từ lioạt động đâu tư 30 
III. Lưu chuyên tiên từ hoạt động tài chính 
1 .Tiên thu từ nhận vôn góp của chủ sở hữu 31 
2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu 32 
3.Tiên vay ngăn hạn, dài hạn nhận được 33 
4. Tiên chi trả nợ gôc vay 34 
5. Tiên trả nợ gôc thuê tài chính 35 
6ếLơi nhuân đã trả cho chủ sở hữu 36 
Lưu chuyên tiên thuần từ hoạt động tài chinh 40 
Lưu chuyên tiên thuân trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 
Tiên và tưong đương tiên đâu kỳ 60 
Anh hưởng của thay đôi tỷ giá hôi đoái quy đôi 61 
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ngoại tệ 
Tiền và tưong đương tiền cuối kỳ (70 = 
50+60+61) 

70 

ơ/7/ệ chú: Những chỉ tiêu không có sổ liệu đirợc được miễn trình bày nhuễng không 
được đánh lại "Mã sổ" chỉ tiêu. 

Nguòi lập biểu 
(Ký, họ tên) 

Ke toán trưỏng 
(Ký, họ tên) 

Lập,ngày.. .tháng... .năm.... 
Ngưòi đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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4ẻ Thuyết minh báo cáo tài chính 

T  T  1 - 1 . '  I U  •  M ầ u  s ố  B 0 9  -  V S D  Trung tâm Lựu ký chứng khoán (Ban hhnh kèm tỊ"e0 Thôt^g íư SẠ 89/2019/TT-BTC 
Viẹt Nam ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chỉnh) 

THUYỂT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Năm ....(1) 

I. Đặc điểm hoạt động của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 
1. Hình thức sở hữu vôn 
2. Lĩnh vực hoạt động 
3. Đặc điểm hoạt động trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính 
4. Cấu trúc của VSD 
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc. 
5. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay 
không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, 
chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh.ế.) 
IIẻ Kỳ kế toán, đon vị tiền tộ sử dụng trong kế toán 
1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày...ể/..kết thúc vào ngày..../..ểề/...). 
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp cỏ sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong 
kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi. 
IIIẵ Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 
1. Chế độ kế tóán áp dụng 
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 
IV. Các chính sách kế toán áp dụng 
1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán. 
2ẳ Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền. 
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. 
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính 
a) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đảo hạn; 
b) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết; 
c) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác; 
d) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính. 
5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu 
6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; 
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; 
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; 
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 
7. Nguyên tắc ghi nhận và các khẩu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính. 
8. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại. 
9. Nguyên tác kế toán chi phí trả trước. 
10. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả. 
11. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính ề 
12. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay. 
13. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả. 



14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả. 
15. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện. 
16. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu. 
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản. 
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá. 
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối. 
17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác. 
- Doanh thu họat động; 
- Doanh thu hoạt động tài chính; 
- Thu nhập khác 
18. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 
19. Nguyên tắc kế toán chi phí hoạt động. 
20. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính. 
21. Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 
22. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế 
TNDN hoãn lại. 
23. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. 
V. Thông tin bổ sung cho các khoản miắic trình bày trong Báo cáo tình hình tài 
chính 

Đơn vị tính: 

1. Tiền 
- Tiền mặt 
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 
- Tiền đang chuyển 

Cộng 

Cuối năm Đẩu năm 

2ề Các khoản đầu tư tài chính 
\ r r 

Đâu tư năm giữ đên ngày đáo hạn 
Cuối năm 

Giá gốc Giá trị 
gh sổ 

Đầu năm 
Giá gốc Giá trị 

ghi sổ 
a) Ngăn hạn: ... 
- Tiền gửi có kỳ hạn .Ế. 
- Trái phiếu ... 
- Các khoản đầu tư khác 
b) Dài hạn: ... 
- Tiền gửi có kỳ hạn ... 
- Trái phiếu ... 
- Các khoản đầu tư khác 
c) Đầu tư góp vốn vào đon vị khác (chi tiết 
tùng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và 
tỷ lệ quyền biểu quyết) 
- Đầu tư vào công ty con ... ... ..ẵ .ể. 
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; ... ... ... ... 
- Đầu tư vào đơn vị khác; .ệ. ... ... r ••• 
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kêt trong 
kỷ; , _ t !9_ ắ 
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kêt trong 
kỳ. 
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- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do. 

3ễ Phải thu của khách hàng Cuối năm Đầu năm 
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn 
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng ... ... 
chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách 
hàng 
- Các khoản phải thu khách hàng khác ... ... 
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự -Iẳ ... 
ngắn hạn) 
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan ... ... 
(chi tiết từng đối tượng) 

4. Phải thu thành viên lưu kỷ chứng khoán Cuối năm Đầu năm 
a) Phải thu ngắn hạn của thành viên lưu ký chứng ... ... 
khoán 
- Chi tiết các khoản phải thu của TVLK chiếm từ ... ... 
10% trở lên trên tổng sổ phải thu TVLK 
- Các khoản phải thu TVLK khác ... ... 
b) Phải thu dài hạn của thành viên lưu ký chứng ... ... 
khoán 

5ệ Phải thu thành viên bù trừ 
a) Phải thu ngắn hạn của thành viên bù trừ 
- Chi tiết các khoản phải thu của TVBT chiếm từ 
10% trở lên trên tổng số phải thu TVBT 
- Các khoản phải thu TVBT khác 
b) Phải thu dài hạn của thành viên bù trừ 

Cuối năm Đẩu năm 

6. Phải thu tổ chức phát hành 
a) Phải thu ngắn hạn của tổ chức phát hành 
- Chi tiết các khoản phải thu của tổ chức phát 
hành chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu 
tổ chức phát hành 
- Các khoản phải thu TVBT khác 
b) Phải thu dài hạn của tổ chức phát hành 

Cuối năm Đầu năm 

7. Phải thu khác 

a) Ngắn hạn 
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; 
- Phải thu người lao động; 
- Ký cược, ký quỹ; 
- Cho mượn; 
- Các khoản chi hộ; 
- Phải thu khác. 

Cuối năm 
Giá Dự 
trị phòng 

Đầu năm 
Giá Dự 
trị phòng 

b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngẳn hạn) 
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Cộng 

8. Tài sản thiếu chờ xử lỹ (Chi tiết từng loại tài 
sản thiếu) 

a) Tiền; 
b) Hàng tồn kho; 
c) TSCĐ; 
d) Tài sản khác. 

9. Nợ xẩu 

Cuối năm 
Số Giá 
lượng trị 

Cuối năm 
Giá 
gốc 

- Tông giá trị các khoản phải thu, cho vay quá 
hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có 
khả năng thu hồi; 
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các 
khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối 
tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng 
đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá 
hạn); 
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về 
lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn 
nhưng không được ghi nhận doanh thu; 
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn. 

Đầu năm 
Số Giá 

lượng trị 

Giá trị 
có thể 
thu hồi 

Đẩu năm 
Giá Giá trị Đối 
gốc có thể tượng 

thu hồi nợ 

Cộng 

10. Hàng tồn kho Đẩu năm 
Giá Dự 

Cuôi năm 
Giá Dự . 
gốc phòng gốc phòng 

- Nguyên liệu, vật liệu; ... ... ử.. ... 
- Công cụ, dụng cụ; ... ... ... ... 
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời 
điểm cuối kỳ; 
- Lý do dẫn đên việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

11. Tài sản dở dang dài hạn 

Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công 
trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB) 
- Mua sắm; 
- XDCB; 
- Sửa chữa. 

Cuôi năm Đâu năm 
Giá Giá trị Giá Giá trị 
gốc có thể gốc có thế 

thu hồi thu hồi 
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Cộng 

72ễ Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 

Khoản mục 
Nhà cửa, 
vật kiến 

trúc 

Máy 
móc, 
thiết 

bị 

Phương 
tiện vận 

tải, 
truyền 

dẫn 

. . .  

TSCĐ 
hữu hình 

khác 
Tổng 
cộng 

Nguyên giá 
Sô dư đâu năm 
- Mua trong năm 
- Đầu tư XDCB hoàn thành 
- Tăng khác 
- Chuyển sang bất động sản 
đầu tư 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi năm 
Giá trị hao mòn lũy kê 
Sô dư đâu năm 
- Khâu hao trong năm 
- Tăng khác 
- Chuyển sang bất động sản 
đầu tư 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi năm 
Giá tri còn lại 
- Tại ngày đâu năm 
- Tại ngày cuối năm 

f r1 1 —1 * 

- Giả trị còn lại cuôi kỳ của TSCĐ hữu hình dùng đê thê châp, câm cô đảm bảo 
khoản vay; 

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vân còn sử dụng; 
- Nguyên giả TSCĐ cuối năm chờ thanh lý; 
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giả trị lớn trong tương lai; 
- Các thay đối khác về TSCĐ hữu hình. 

13. Tăng, giảm tài sản cổ định vô hình: 

Khoản mục 
Quyên sử 
dụng đất 

Quyên 
phát 
hành 

Bản 
quyền, 
bằng 
sáng 
chế 

ễ.. 
TSCĐ vô 
hình khác 

h rp A Tông 
cộng 

Nguyên giá 
Sô dư đâu năm 
- Mua trong năm 
- Tạo ra từ nội bộ DN 
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- Tăng khác 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi năm 
Giá trị hao mòn lũy kế 
Sô dư đâu năm 
- Khâu hao trong năm 
- Tăng khác 
- Thanh lý, nhượng bán 
- Giảm khác 
Số dư cuối năm 
Giá tri còn lai 
- Tại ngày đâu năm 
- Tại ngày cuối năm 
- Giá trị còn lọi cuôi kỳ của TSCĐ vô hình dùng đê thê châp, câm cô đảm bảo khoản 

vay; r r _ 
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khẩu hao hết nhưng vẫn sử dụng; 
- Thuyết minh so liệu và giải trình khác; 

định thuê tàì chính 

Khoản mục 
Nhà 
cửa, 
vật 
kiến 
trúc 

Máy 
móc, 
thiết 

bị 

Phương 
tiện vận 

tải, 
truyền 

dẫn 

... 
TSCĐ 

hữu 
hình 
khác 

Tài sản 
cố định 

A 
VÔ 

hình 

Tổng 
cộng 

Nguyên giá 
Số dư đầu năm 
- Thuê tài chính trong năm 
- Mua lại TSCĐ thuê tài 

chính 
- Tăng khác 
- Trả lại TSCĐ thuê tài 

chính 
- Giảm khác 
Sô dư cuôi năm 
Giá trị hao mòn lũy kế 
Sô dư đâu năm 
- Khâu hao trong năm 
- Mua lại TSCĐ thuê tài 
chính 

- Tăng khác 
- Trả lại TSCĐ thuê tài 
chính 

- Giảm khác 

(...) 

(...) 

(ễ..) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

Sô dư cuôi năm 
Giá tri còn lai 
-Tại ngày đâu năm 
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Nhà Máy Phương TSCĐ Tài sản 
Tổng Khoản muc cửa, móc, tiên vân Ễ ề ễ  hữu cô định Tổng 

vật thiêt tải, hình A 
VÔ cộng 

kiên bi truyên khác hình 
trúc dẫn 

- Tại ngày cuôi năm 

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm; 
* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm; 
* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản. 

15. Chi phí trả trước Cuối năm Đầu năm 
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) .ằ. ... 
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; ... ..ể 

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng; ... ... 
- Chi phí đi vay; .ẳ. ... 
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn). .Ẽ. ... 
b) Dài hạn 
- Chi phí thành lập doanh nghiệp ... ẵ.. 
- Chi phí mua bảo hiểm; ... .ề. 
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)ể .ẻẳ ... 

Cộng -ễế ... 

16. Tài sản khác Cuối năm Đầu năm 
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) ..ẵ .ểế 

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) ... ... 
Cộng ề.. ... 

17Ồ Phải trả người bán Cuối năm Đầu năm 
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn Ế.. ,ễằ 

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên ..ể ... 
tổng số phải trả; ,ẵ. ... 
- Phải trả cho các đổi tượng khác ắ.. ... 
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự .ễ. ... 
ngắn hạn). ... ... 

Cộng .Ế. ếề. 
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán 
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số ... .ẽ. 
quá hạn; 
- Các đối tượng khác. ... ế.ệ 

Cộng ..ễ ẳ„ 

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho 
từng đổi tượng) 

i#ẽ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Đầu số phải số đã thực Cuối 
năm nộp trong nộp trong năm 
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nãm năm 
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế) ..ế 

Cộng .ề. 

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế) 

19. Chi phí phải trả 
a) Ngắn hạn 
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép; 
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh; 
- Các khoản trích trước khác; 
b) Dài hạn 
- Lãi vay 
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản) 

Cộng 

2ớẵ Phải trả khác 
a) Ngắn hạn 
- Tài sản thừa chờ giải quyết; 
- Kinh phí công đoàn; 
- Bảo hiểm xã hội; 
- Bảo hiểm y tế; 
- Bảo hiểm thất nghiệp; 
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; 
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả; 
- Các khoản phải trả, phải nộp khác. 

Cộng 

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục) 
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 
- Các khoản phải trả, phải nộp khác 

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý 
do chưa thanh toán nợ quá hạn) 

21. Doanh thu chưa thực hiện 
a) Ngắn hạn 
- Doanh thu nhận trước; 
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. 

Cộng 

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn) 

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng 
(chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện). 

Cuối năm Đầu năm 

Cuối năm Đầu năm 

Cuối năm Đâu năm 

22. Dự phòng phải trả Cuôi năm Đâu năm 
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a) Ngắn hạn 

b) Dài hạn 
Cộng 

23. Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoản phải Cuối năm Đầu năm 
sinh ••• — 
24. Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ Cuôi năm Đâu năm 

25. Tài sân thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nliập hoãn lại phải trả 
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Cuôi năm Đâu năm 
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản ... ... 
thuế thu nhập hoãn lại; 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh ... ẽệ. 
lệch tạm thời được khấu trừ; 
- T à i  s ả n  t h u ế  t h u  n h ậ p  h o ã n  l ạ i  l i ê n  q u a n  đ ế n  k h o ả n  l ỗ  t í n h  ẽ . .  . . ẻ  

thuế chưa sử dụng; 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi ể.. ằễ. 
tính thuế chưa sử dụng; 
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả. . Ẻ. ... 
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại ... ... 
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuôi năm Đâu năm 
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu ẵ.. . ẳ. 
nhập hoãn lại phải trả; 
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản .. ẻ ... 
chênh lệch tạm thời chịu thuế; 
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại. .. Ể ... 

26. Vốn chủ sở hữu 
a) Bảng đối chiếu tình hình biến động vốn chủ sở hữu 

CHÍ TIÊU Thuyết 
minh 

Số dư đầu 
năm 

Năm 
trước 

Năm 
nay 

Sô tăng/ giảm 

Năm trưóc 
Tăng Giảm 

Năm nay 
Tăng Giảm 

Số dư cuối 
năm 

Năm 
trưóc 

Năm 
nay 

A B 1 7 8 
1. Vôn đâu tư của chủ sở 
hữu 

2. Vôn khác của chủ sở 
hữu 

3. Chênh lệch đánh giá 
lại tài sản 

4. Chênh lệch tỷ giá hối 
đoái 

5ế Quỹ đầu tư phát triển 
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6. Các Quỹ khác thuộc 
vốn CSH 

7. Lợi nhuận chưa phân 
phối 

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

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu 
- Vốn góp của các đối tượng khác 

Cộng 

Cuôi năm Đâu năm 

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối lợi Năm nay Năm trước 
nhuận 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
+ Vốn góp đầu năm 
+ Vốn góp tăng trong năm 
+ Vốn góp giảm trong năm 
+ vốn góp cuối năm 
- Lọi nhuận phân phối 
d) Các quỹ của VSD: 
- Quỹ đầu tư phát triển; 
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. 
đ Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui 
định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. 

27ễ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại 
trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết 
định nào?...) 

28. Nguồn kình phí 
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm 
- Chi sự nghiệp 
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 

Năm nay Năm trước 

Năm nay Năm trước 

(!!!) (!!!) 

29ễ Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính Cuối năm 
a) Tài sản cố định thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu ... 
trong tương lai của họp đồng thuê hoạt động tài sản không 
hủy ngang theo các thời hạn 
- Từ 1 năm trở xuống; ••• 
- Trên 1 năm đến 5 năm; ... 
- Trên 5 năm. ••• 

Đầu năm 



45 

b) Vật tư, chứng chỉ có giá trị nhận giữ hộ: VSD phải thuyết minh chi tiết về số lượng, 
chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ. 
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: VSD phải thuyết minh chi tiết 
về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ. 
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: VSD phải thuyết minh 
chi tiết về sổ lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá; 
c) Nợ khó đòi đã xử lý: VSD phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) 
các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối 
tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi. 
d) Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng 
đ) Ngoại tệ các loại: VSD phải thuyết minh chi tiết sổ lượng từng loại ngoại tệ tính 
theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và 
quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD. 
e) Dự toán chi sự nghiệp, dự án 
g) Tiền gửi hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ sở 

(1) Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán, chào mua chứng khoán 
(2) Tiền gửi thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu, thực hiện chứng 
quyền 
(3) Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán 
(4) Tiền gửi của thành viên lưu ký thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận thành 
viên 

h) Tiền gửi hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh 
(1) Tiện gửi Quỹ bù trừ 
(2) Tiền gửi ký quỹ của thành viên bù trừ 
(3) Tiền gửi từ khoản thu được do bán chứng khoán để xử lý mất khả năng thanh 
toán 
(4) Tiền gửi từ các khoản thu tiền bồi thường của TVBT trả cho các bên liên quan 

i) Phải thu hoạt động nghiệp vụ 
(1) Phải thu hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ sở 
- Phải thu thiểu hụt Quỹ hỗ trợ thanh toán 
- Phải thu khác 
(2) Phải thu hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh 
- Phải thu thiếu hụt Quỹ bù trừ 
- Phải thu khác 

lc) Phải trả hoạt động nghiệp vụ 
(1) Phải trả hoạt động nghiệp vụ chứng khoán cơ sở 
- Phải trả tiền thực hiện quyền mua chứng khoán, chào mua chứng khoán 
- Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu, thực hiện chứng quyền 
- Phải trả khác 
(2) Phải trả hoạt động nghiệp vụ chứng khoán phái sinh 
- Nhận ký quỹ bằng tiền của thành viên bù trừ 
- Phải trả khác 
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1) Giá trị Chứng khoán ký quỹ, chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ tại VSD 
(1) Giá trị Chứng khoán ký quỹ 
(2) Giá trị Chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ 

m) Quỹ Hỗ trợ thanh toán 
(1) Số đầu kỳ 
(2) Số tăng trong kỳ 
(3) Số giảm trong kỳ 
(4) Số cuối kỳ 

n) Quỹ bù trừ 
(1) Số đầu kỳ 
(2) Số tăng trong kỳ 
(3) Số giảm trong kỳ 
(4) Số cuối kỳ 

p) Hoạt động nghiệp vụ thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của VSD 
(1) Thanh toán bù trừ chứng khoán cơ sở 
- Định kỳ, thuyết minh tổng giá trị thanh toán lũy kế phát sinh trong kỳ của hoạt 

động bù trừ thanh toán chứng khoán cơ sở. Ke toán theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh liên quan đến nghiệp thanh toán bù trừ chứng khớán cơ sở để phục vụ 
cho việc thuyết minh báo cáo tài chính. 

(2) Thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh 
- Định kỳ, thuyết minh tổng giá trị thanh toán lũy kế phát sinh trong kỳ của hoạt 

động bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh. Kế toán theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, 
tài chính phát sinh liên quan đến nghiệp thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh để 
phục vụ cho việc thuyết minh báo cáo tài chính. 

o) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính 

30. Các thông tin khác do VSD tụẵ thuyết minh, giải trình. 
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt 
động 

Đơn vị tính: 

1. Tổng doanh thu hoạt động Năm nay Năm trước 
a) Doanh thu hoạt động nghiệp vụ 
- Doanh thu giá dịch vụ lưu kỵ chứng khoán; .ề. ... 
- Doanh thu giá dịch vụ chuyên khoản chứng khoán; ... ... 
- Doanh thu giá dịch vụ thanh toán gôc, lãi trái phiêu; công .ễỂ ... 
trái, tín phiếu 

Cộng , , 
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đôi 
tượng). ^ 
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tông 
số tiền nhận trước, VSD phải thuyết minh thêm để so sánh 
sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp 
phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi 
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nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã 
thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước. 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 

i nhận doanh 

Năm nay Năm trước 

3. Doanh thu hoạt động tài chính 
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 
- Lãi bán các khoản đầu tư; 
- Cổ tức, lợi nhuận được chia; 
- Lãi chênh lệch tỷ giá; 
- Doanh thu hoạt động tài chính khác. 

Cộng 

4. Chi phỉ tài chính 
- Lãi tiền vay; 
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; 
- Lỗ chênh lệch tỷ giá; 
- Dự phòng và tổn thất đầu tư; 
- Chi phí tài chính khác; 
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính. 

Cộng 

Năm nay Năm trước 

Năm nay Năm trước 

5. Chi phỉ quản lỷ doanh nghiệp Năm nay Năm trưó c 
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong 

k ỳ ,  ,  ,  , ,  ,  !  ị  ,  ,  
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tống chi phí ... ... 
QLDN; 
- Các khoản chi phí QLDN khác. ẻể. ..ế 

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí ... ... 
hoạt động; 
- Các khoản chi phí khác. .ề. .ễ. 
c) Các khoản ghi giảm chi phí hoạt động và chi phí quản lý ..ế ẻ.ệ 

doanh nghiệp 

6. Thu nhập khác 
- Lãi thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 
- Lãi do đánh giá lại tài sản; 
- Tiền phạt thu được; 
- Thuế được giảm; 
- Các khoản khác. 

Cộng 

7. Chi phí khác 
- Lỗ thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 
- Lỗ do đánh giá lại tài sản; 
- Các khoản bị phạt; 

Năm nay Năm trước 

Năm nay Năm trước 
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- Các khoản khác. 
Cộng 

8. Chi phỉ thuế thu nhập (loanh nghiệp hiện hành 
- 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 

9. Chi phí thuế thu nhập (loanh nghiệp hoãn lại 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ 
các khoản chênh lệch tạm thời 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 lệch tạm thời được khấu trừ; 
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 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. 

Năm nay Năm trước 

Năm nay Năm trước 

VIIề Thông tin bố sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyến 
tiền tệ 
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong 
tương lai 

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

tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; 
- Các giao dịch phi tiền tệ khác ... ... 

2. Các khoản tiền do VSD nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý 
do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do VSD nắm giữ nhưng không được sử 
dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà VSD phải thực hiện. 

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ: 
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường; 
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường; 
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán; 
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác. 

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ: 
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường; 
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường; 
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đối; 
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán; 
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác 
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VIII. Những thông tin khác 
lề Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: 

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần 
trên). 
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả hoạt động theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh 
doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ 
phận"(l):. ^ ^ 
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên 
độ kế toán trước): 
6. Thông tin về hoạt động liên tục: 
7. Những thông tin khác 

ơ//íể chú: 
- Những chỉ tiêu không có số liệu được được miên trình bày; 
- VSD được trình bày thêm các thông tin khác xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo 
tài chỉnh. 

Nguòi lập biểu 
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên) 

Lập,ngày.. .thảng... .năm.. ễ. 
Ngưòi đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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II. Báo cáo tài chính giữa niên độ 
1. Báo cáo tình hình tài chính (dạng đầy đủ) 

„ ,A , ... . , . , ,, , Mầu số BOla - VSD 
Trung tâm Lưu ký chú ng khoán {Ban hếnh kèm th"0 tư sổ 89/2019/TT-BTC 

Viẹt Nam ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chỉnh) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN Độ 
(Dạng đầy đủ) 
Quỷ.... năm... 

Tại ngày... thảng... năm... 
Đơn vị tỉnh: 

TAI SAN Mã 
số 

Thuyêt 
minh 

Sô 
cuối quý 

, số 

đầu năm 
1 2 3 4 5 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 

Iẻ Tiền và các khoản tương đương 
tiền 

l.Tiền 
.ắệ (*) 

110 

111 

Lập,ngày...tháng....năm.... 
Ngưòi lập biếu Ke toán trưỏìig Ngưòi đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã so trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo 
cáo tình hình tài chính năm - Mâu sổ B01- VSD. 
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2. Báo cáo kết quả hoạt động (dạng đầy đủ) 

rr T 1 ' U' IU ' Mẩu Số  B02a - VSD Trung tâm Lưu ký chứng khoán (Ban hinh Mm^o ^ngtuSé 89/2019/TT-BTC -
Việt Nam ngềy 26/12/2019 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỮA NIÊN Độ 
(Dạng đầy đủ) 

Quỷ...năm... 
Đơn vị tính: 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Quý 
Luỹ kê từ đâu 
năm đến cuối 

quý này CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Doanh thu 

. . .  ( * )  

Lập,ngày.. .tháng... .năm.... 
Ngưòi lập biểu Kế toán trưởng Ngưòi đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

G/í/ệ chủ: 
(*) Nội dung cảc chỉ tiêu và mã sổ trên bảo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo 
cáo kết quả hoạt động năm - Mâu số B02 - VSD. 
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3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (dạng đầy đủ) 

™  / >  Ỵ  1 1 '  I  1  '  M ầ u  s ố  B 0 3 a  -  V S D  
Trung tâm Lưu ký chứng khoán (Ban hẽnh kim Thông tir sổ 89/2019/TT-BTC 

Viẹt Nam ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chỉnh) 

BÁO CÁO LƯU CHUYẺN TIÈN TỆ GIỮA NIÊN Độ 
(Dạng đầy đủ) 

(Theo phương pháp trụ c tiếp) 
Quý năm.... 

Đơn vị tính: 

Chỉ tiêu Mã Thuyết 
Luỹ kế từ đầu năm 
đến cuối quí này 

sô minh Năm nay Năm trước 
1 2 3 4 5 

I. Lưu chuyến tiền từ hoạt động kinh 
doanh 
1. Tiên thu từ bán hàng, cung câp dịch 

vu và doanh thu khác 
01 

2. Tiên chi trả cho người cung câp hàng 
hóa và dịch vụ 

02 

. . . (*) 

Lập,ngày.. .tháng... .năm... ẵ 

Ngưòi lập biểu Kế toán trưởng Ngưòi đại diện theo pháp luật 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
( * )  N ộ i  d u n g  c á c  c h ỉ  t i ê u  v à  m ã  s o  c ủ a  b á o  c á o  n à y  n h ư  c á c  c h ỉ  t i ê u  c ủ a  B á o  c á o  l ư u  
chuyển tiền tệ năm - Mau BO3 - VSD. 
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4. Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 

rr T I ' u ' I u ' Mẩu Số B09a - VSD 
Trung tâm Lưu ký chửng khoán (Ban hẵnh kãm th^0 jỵông tư SẶ 89/2019/TT-BTC 

Viẹt Nam 26/12/2019 của Bộ Tài chỉnh) 

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC 
Quỷ... năm... 

I. Đặc điểm hoạt động của Trung tâm lưu ký Chửng khoán Việt Nam (VSD) 
1. Hình thức sở hữu vốn. 
2. Lĩnh vực hoạt động 
4. Đặc điểm hoạt động trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính. 
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày.../.../.ể. kết thúc vào ngày...ẳ). 
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 
III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 
1. Chế độ kế toán áp dụng. 
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 
3. Hình thức kế toán áp dụng. 
IV. Các chính sách kế toán áp dụng 
VSD phải công bố việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 
gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kê toán như nhau. Trường họp có thay đôi thì 
phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó. 
VI. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ 
1. Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ 
kế toán giữa niên độ. 
2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, 
nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không 
bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng. 
3ệ Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị luỹ kế tính đến 
ngày lập Báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang 
tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất. 
4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo 
trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi 
trong các ước tính kế toán đã dược báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay 
đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại. 
5ể Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán 
vốn. 
6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu 
đãi (áp dụng cho công ty cổ phần). 
7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc 
khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty 
niêm yết). 
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8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên 
độ chưa được phản ánh trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đó. 
9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ 
ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất. 
10. Các thông tin khác. 

Lập,ngày.. .tháng... .năm.... 
Người lập biểu Ke toán trưởng Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Ghì chú: 
(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã so của báo cáo này như các chỉ tiêu của Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ năm - Mau B09 - VSD. 



55 

B. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY CÁC CHỈ TIỂU 
TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

IỄ Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tình hình tài chính 

1. Mục đích của Báo cáo 

a) Báo cáo tình hình tài chính là báo cáo tài chính tổng họp, phản ánh 
tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của VSD 
tại một thời điểm nhất định. 

b) Số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính cho biết toàn bộ giá trị tài sản 
hiện có của VSD theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài 
sản đó. Căn cứ vào Báo cáo tình hình tài chính có thể nhận xét, đánh giá khái 
quát tình hình tài chính của YSD. 

2. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo 

a) Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán "Trình bày Báo cáo tài chính" 
khi lập và trình bày Báo cáo tình hình tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc 
chung về lập và trình bày báo cáo tài chính. Ngoài ra, trên Báo cáo tình hình tài 
chính, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt 
thành ngắn hạn và dài hạn, tùy theo thời hạn thu hồi hay thanh toán, cụ thể 
nguyên tắc sau: 

- Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng không 
quá 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại ngắn hạn; 

- Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trên 12 tháng kể từ 
thời điểm báo cáo được xếp vào loại dài hạn. 

b) Khi lập Báo cáo tình hình tài chính tổng họp giữa VSD và đơn vị cấp 
dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, VSD phải thực hiện loại trừ tất cả 
số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản phải 
thu, phải trả, cho vay nội bộ,... giữa VSD và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị 
cấp dưới với nhau. 

Kỹ thuật loại trừ các khoản mục nội bộ khi tổng hợp Báo cáo giữa VSD 
và cấp dưới hạch toán phụ thuộc được thực hiện tương tự như kỹ thuật họp nhất 
báo cáo tài chính. 

c) Các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tình 
hình tài chính. VSD chủ động đánh lại số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc 
liên tục trong mỗi phần, VSD không được thay đổi mã số các chỉ tiêu. 

3. Cơ sở lập Báo cáo 

a) Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; 

b) Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết; 

c) Căn cứ vào Báo cáo tình hình tài chính năm trước (để trình bày cột đầu 
năm). 

4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo 
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a) Tài sản ngắn hạn (Mã số 100) 

Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền 
và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử 
dụng trong vòng không quá 12 tháng của VSD tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, 
các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản 
phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. 

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150. 

- Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền và các khoản tương đương 
tiền hiện có của VSD tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân 
hàng (không kỳ hạn), tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền của 
VSD. 

Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112. 

+ Tiền (Mã số 111) 

Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của VSD tại thòi điểm báo 
cáo, gồm: Tiền mặt tại quỹ của VSD, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền 
đang chuyển, số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Tiền" là tổng số dư Nợ của các TK 
111 -"Tiền mặt", TK 112 -"Tiền gửi ngân hàng", TK 113 -"Tiền đang chuyển". 

+ Các khoản tương đương tiền (Mã số 112) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi 
không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyến đối dễ dàng thành một 
lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời 
điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ chủ yếu vào số dư Nợ chi tiết của 
TK 1281 -"Tiền gửi có kỳ hạn" (chi tiết các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không 
quá 3 tháng) và TK 1288 -"Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn" 
(chi tiết các khoản đủ tiêu chuẩn phân loại là tương đương tiền). Ngoài ra, trong 
quá trình lập báo cáo, nếu nhận thấy các khoản được phản ánh ở các tài khoản 
khác thỏa mãn định nghĩa tương tương tiền thì kế toán được phép trình bày 
trong chỉ tiêu này. Các khoản tương đương tiền có thể bao gồm: Kỳ phiếu ngân 
hàng, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng,... 

Các khoản trước đây được phân loại là tương đương tiền nhưng quá hạn 
chưa thu hồi được phải chuyển sang trình bày tại các chỉ tiêu khác, phù hợp với 
nội dung của từng khoản mục. 

- Đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có 
kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo, như tiền gửi có kỳ 
hạn và các loại chứng khoán nợ khác. Chỉ tiêu này không bao gôm các khoản 
đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đã được trình bày trong chỉ tiêu Mã sô 112-
"Các khoản tương đương tiền". 
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SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 1281 -"Tiên gửi có 
kỳ hạn", TK 1288 -"Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn" (chi 
tiết các khoản có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng và không được phân loại. 
là tương đương tiền). 

- Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130) -

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu ngắn 
hạn có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng tại thời điêm báo cáo (sau khi 
trừ đi dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi), như: Phải thu của khách hàng, trả 
trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu tổ chức phát hành chứng khoán, 
phải thu TVLK, phải thu TVBT và phải thu ngắn hạn khác. 

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 
135 + Mã số 136 + Mã số 137 + Mã số 138 + Mã số 139. 

+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng (Mã số 131) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng có kỳ hạn thu 
hồi còn lại không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của TK 
131 -"Phải thu của khách hàng" mở theo từng khách hàng. 

+ Trả trước cho người bán ngắn hạn (Mã số 132) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã trả trước cho người bán không quá 12 
tháng để mua tài sản nhưng chưa nhận được tài sản tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số phát sinh Nợ chi tiết 
của TK 331 -"Phải trả cho người bán" mở theo từng người bán. 

+ Phải thu nội bộ ngắn hạn (Mã số 133) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu giữa VSD và các đơn vị trực 
thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc và giữa các đon vị trực 
thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc với nhau trong các quan 
hệ thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 
tháng tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 1368 -"Phải 
thu nội bộ khác" trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 136 -"Phải thu nội bộ". 

Khi VSD lập báo cáo tài chính tổng hợp với đơn vị cấp dưới hạch toán 
phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu Mã số 316 "Phải trả nội bộ ngắn 
hạn" trên Báo cáo tình hình tài chính của các đon vị hạch toán phụ thuộc. 

+ Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán (Mã số 134) 

Chỉ tiêu này phản ánh số phải thu tổ chức phát hành chứng khoán tại 
thời điếm báo cáo. 

Sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư Nợ TK 132 -
"Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán". 
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+ Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán (Mã số 135) 

Chỉ tiêu này phản ánh số phải thu ngắn hạn TVLK tại thời điểm báo 
cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư Nợ TK 134 -
"Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán". 

+ Phải thu thành viên bù trừ (Mã số 136) 

Chỉ tiêu này phản ánh số phải thu ngắn hạn TVBT tại thời điểm báo 
cáoẽ 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư Nợ TK 135 -
"Phải thu thành viên bù trừ". 

+ Phải thu ngắn hạn khác (Mã số 137) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu khác có kỳ hạn thu hồi còn lại 
không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như: Phải thu về các khoản đã chi hộ, 
tiền lãi, cổ tức được chia, các khoản tạm ứng, cầm cố, ký cược, ký quỹ, cho 
mượn tạm thời,... mà VSD được quyền thu hồi không quá 12 tháng. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của các Tài khoản: TK 
1388 -"Phải thu khác", TK 334 -"Phải trả cán bộ nhân viên", TK 338 -"Phải trả, 
phải nộp khác", TK 141 -"Tạm ứng", TK 244 -"Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký 
cược". 

+ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 138) 

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng cho các khoản phải thu ngắn hạn 
khó đòi tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của TK 2293 -"Dự 
phòng phải thu khó đòi", chi tiết dự phòng cho các khoản phải thu ngắn hạn khó 
đòi và đuợc ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

+ Tài sản thiếu chờ xử lý (mã số 139) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các tài sản thiếu hụt, mất mát chưa rõ nguyên 
nhân đang chờ xử lý tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 1381 - "Tài sản thiếu chờ 
xử lý". 

- Hàng tồn kho (Mã số 140) 

Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có các loại hàng tồn kho 
dự trữ cho quá trình hoạt động, kinh doanh của VSD (sau khi trừ đi dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho) đến thời điểm báo cáo. 

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149. 

+ Hàng tồn kho (Mã số 141) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị của hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu 
của VSD, được luân chuyển trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời 
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điểm báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm giá trị thiết bị, vật tư, phụ tùng thay 
thế dài hạn. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các TK 152 - "Nguyên 
liệu, vật liệu", TK 153 - "Công cụ, dụng cụ"ẵ 

+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149) 

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng giảm giá của các loại hàng tồn kho 
tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 2294 -"Dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho", chi tiết dự phòng cho các khoản mục được trình bày là hàng 
tồn kho trong chỉ tiêu Mã số 141 và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (...). 

- Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản ngắn hạn khác có 
thời hạn thu hồi hoặc sử dụng không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như chi 
phí trả trước ngắn hạn, thuế GTGT còn được khấu trừ, các khoản thuế phải thu, 
giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và tài sản ngắn hạn khác tại thời 
điểm báo cáo. 

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 +Mã số 153+Mã số 154+Mã số 155. 

+ Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ trong khoảng thời gian không quá 12 tháng kể từ thời điểm trả trước. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 242 -"Chi phí 
trả trước". 

+ Thuế GTGT được khấu trừ (Mã số 152) 

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế GTGT còn được khấu trừ và số thuế GTGT 
còn được hoàn lại tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của TK 133 -"Thuế 
giá trị gia tăng được khấu trừ". 

+ Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước (Mã số 153) 

Chỉ tiêu này phản ánh thuế và các khoản khác nộp thừa cho Nhà nước tại 
thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết TK 333 -
"Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước" trên sổ kế toán chi tiết TK 333. 

+ Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 154) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu Chính phủ của bên mua khi 
chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dự Nợ của TK 171 "Giao dịch mua 
bán lại trái phiếu Chính phủ". 
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+ Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 155) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản ngắn hạn khác tại thời điểm báo cáo, 
như: kim khí quý đã quý (không được phân loại là hàng tôn kho), tranh, ảnh, vật 
phẩm khác có giá trị. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 2288 - "Đầu tư 
khác". 

b) Tài sản dài hạn (Mã số 200) 

Chỉ tiêu này phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong 
chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc 
sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như: Các khoản phải thu dài hạn, tài 
sản cố định, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác. 

Mã số 200 = Mã số 210+Mã số 220+Mã số 240+Mã số 250+Mã số 260. 

- Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210) 

Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu có kỳ 
hạn thu hồi trên 12 tháng tại thời điếm báo cáo, như: Phải thu của khách hàng, 
trả trước cho người bán, vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc, phải thu nội bộ, 
phải thu khác (sau khi trừ đi dự phòng phải thu dài hạn khó đòi). 

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 
215 +Mã số 219. 

+ Phải thu dài hạn của khách hàng (Mã số 211) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng có kỳ hạn thu 
hồi trên 12 tháng tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư Nợ của TK 131-
"Phải thu của khách hàng" mở chi tiết theo từng khách hàng. 

+ Trả trước cho người bán dài hạn (Mã số 212) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã trả trước cho người bán trên 12 tháng để 
mua tài sản nhưng chưa nhận được tài sản tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số phát sinh Nợ chi tiết 
của TK 331 -"Phải trả cho người bán" mở theo từng người bán. 

+ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 213) 

Chỉ tiêu này chỉ ghi trên Báo cáo tình hình tài chính của VSD phản ánh số 
vốn kinh doanh đã giao cho các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân 
hạch toán phụ thuộc. Khi lập Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp của toàn 
VSD, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu Mã số 334 -"Phải trả nội bộ vê vôn 
kinh doanh" hoặc chỉ tiêu Mã số 411 -"Vốn đầu tư của chủ sở hữu" trên Báo 
cáo tình hình tài chính của các đơn vị hạch toán phụ thuộc, chi tiết phần vốn 
nhận của VSD. 
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Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của Tài khoản 1361 -
"Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc". 

+ Phải thu nội bộ dài hạn (Mã số 214) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu giữa VSD và các đon vị trực thuộc 
không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc 
không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc với nhau trong các quan hệ thanh 
toán ngoài quan hệ giao vốn, có kỳ hạn thu hồi còn lại trên 12 tháng tại thời điểm 
báo cáo. 

Sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của các TK 1368 
-"Phải thu khác" trên sổ kế toán chi tiết TK 136. 

Khi VSD lập báo cáo tài chính tổng họp với đơn vị cấp dưới hạch toán phụ 
thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu Mã số 335 -"Phải trả nội bộ dài hạn" 
trên Báo cáo tình hình tài chính của các đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

+ Phải thu dài hạn khác (Mã số 215) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu khác có kỳ hạn thu hồi còn lại 
trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như: Phải thu về các khoản đã chi hộ, tiền 
lãi; Các khoản tạm ứng, cầm cố, ký cược, ký quỹ, cho mượn,... mà VSD được 
quyền thu hồi. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sổ dư Nợ chi tiết của các Tài 
khoản: TK1388 -"Phải thu khác", TK 334 -"Phải trả cán bộ nhân viên'', TK 338 
-"Phải trả, phải nộp khác", TK 141 -"Tạm ứng", TK 244 -"Cầm cố, thế chấp, ký 
Quỹ, ký cược". 

+ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219) 

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng cho các khoản phải thu dài hạn 
khó đòi tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của TK 2293 -"Dự 
phòng phải thu khó đòi", chi tiết dự phòng cho các khoản phải thu dài hạn khó 
đòi và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (ệ..)ễ 

- Tài sản cố định (Mã số 220) 

Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (Nguyên giá trừ giá 
trị hao mòn lũy kế) của các loại tài sản cố định tại thời điểm báo cáo. 

Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227ề 

- Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố 
định hữu hình tại thời điểm báo cáo. 

Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223ể 

+ Nguyên giá (Mã số 222) 
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Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định hữu 
hình tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 211 -"Tài sản cố định 
hữu hình". 

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 223) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản cố 
định hữu hình luỹ kế tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 2141- "Hao mòn 
TSCĐ hữu hình" và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 
( • • • ) •  '  

- Tài sản cố định thuê tài chính (Mã số 224) 

Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố 
định thuê tài chính tại thời điếm báo cáo. 

Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226. 

+ Nguyên giá (Mã số 225) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định thuê tài 
chính tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 212 -"Tài sản cố định 
thuê tài chính". 

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 226) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản cố 
định thuê tài chính luỹ kế tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 2142 -"Hao mòn tài 
sản cố định thuê tài chính" và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn (...). 

- Tài sản cố định vô hình (Mã số 227) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản 
cố định vô hình tại thời điểm báo cáo. 

Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229. 

+ Nguyên giá (Mã số 228) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định vô hình 
tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 213 -"Tài sản cố định 
vô hình". 

+ Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 229) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản cố 
định vô hình luỹ kế tại thời điếm báo cáo. 
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Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 2143- "Hao mòn 
TSCĐ vô hình" và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 

- Tài sản dở dang dài hạn (Mã số 240) 

Là chỉ tiêu phản ánh giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tại 
thời điểm báo cáo. 

+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 242) 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ trị giá tài sản cố định đang mua sắm, chi 
phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định dở dang hoặc 
đã hoàn thành chưa bàn giao hoặc chưa đưa vào sử dụng. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 241 -"Xây dựng cơ 
bản dở dang". 

- Đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn 
vị khác), như: Đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, 
đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn còn 
lại trên 12 tháng. 

Mã số 250 = Mã số 251 +Mã số 252 +Mã số 253 +Mã số 254+Mã số 255. 

+ Đầu tư vào công ty con (Mã số 251) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản đầu tư vào công ty con và các đơn 
vị trực thuộc có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập về bản chất là công ty con 
(không phụ thuộc vào tên gọi hoặc hình thức của đơn vị) tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 221 -"Đầu tư vào công 
ty con". 

+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Mã số 252) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 
tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 222 -"Đầu tư vào công 
ty liên doanh, liên kết". 

+ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 253) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư vào vốn chủ sở hữu của đơn vị 
khác nhưng VSD không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát, ảnh hưởng đáng 
kế (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết). 

^ Số liệu để trình bày vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 2281 -
"Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác". 

+ Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 254) 



Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác do 
đơn vị được đầu tư bị lỗ và nhà đầu tư có khả năng mất vốn tại thời điếm báo 
cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 2292 -"Dự phòng tổn 
thất đầu tư vào đơn vị khác" và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 
ngoặc đơn (...). 

+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Mã số 255) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ 
hạn còn lại trên 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo, như tiền gửi có kỳ hạn. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các TK 1281 -"Tiền gửi có 
kỳ hạn", TK 1288 -"Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn". 

- Tài sản dài hạn khác (Mã số 260) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản dài hạn khác có thời 
hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điếm báo cáo, như: Chi phí trả 
trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại và tài sản dài hạn chưa được trình 
bày ở các chỉ tiêu khác tại thời điểm báo cáo. 

Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268. 

+ Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ có thời hạn trên 12 tháng kể từ thời điếm trả trước. 

Số liệu để ghi vào vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 242 -"Chi 
phí trả trước". VSD không phải tái phân loại chi phí trả trước dài hạn thành chi 
phí trả trước ngắn hạn. 

+ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 262) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản thuế thu nhâp hoãn lại tại thời điểm 
báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ TK 243 -"Tài sản thuế 
thu nhập hoãn lại". 

Nếu các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ liên quan đến cùng một đối tượng nộp thuế và được quyết toán với 
cùng một cơ quan thuế thì thuế hoãn lại phải trả được bù trừ với tài sản thuế 
hoãn lại. Trường hợp này, chỉ tiêu "Tài sản thuế thu nhập hoãn lại" phản ánh số 
chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả. 

+ Tài sản dài hạn khác (Mã số 268) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản dài hạn khác ngoài các tài sản dài hạn 
đã nêu trên, như các vật phâm có giá trị đê trưng bày, bảo tàng, giới thiệu truyên 
thống, lịch sử, ... nhung không được phân loại là TSCĐ và không dự định bán 
trong vòng 12 tháng kế từ thời điếm báo cáo. 
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Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư Nợ chi tiết TK 2288 -
"Đầu tư khác". 

c) Tổng cộng tài sản (Mã số 270) 

Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh tổng trị giá tài sản hiện có của VSD tại thời 
điểm báo cáo, bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. 

Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200ễ 

d) Nợ phải trả (Mã số 300) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm báo 
cáo, gồm: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. 

Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330. 

- Nợ ngắn hạn (Mã số 310) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có 
thời hạn thanh toán không quá 12 tháng, như: Các khoản vay và nợ thuê tài 
chính ngắn hạn, phải trả cho người bán, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, 
phải trả cán bộ nhân viên, chi phí phải trả, phải trả nội bộ, doanh thu chưa thực 
hiện, dự phòng phải trả,ệ.. tại thời điêm báo cáo. 

Mã sổ 310 = Mã số 311+Mã số 312+Mã số 313+Mã số 314+Mã số 315+ 
Mã số 316+Mã số 318-HMã số 319+Mã số 321+Mã số 322+Mã số 324. 

+ Phải trả người bán ngắn hạn (Mã số 311) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải trả cho người bán có thời hạn thanh 
toán còn lại không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 331-
"Phải trả cho người bán" mở chi tiết cho từng người bán. 

+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn (Mã số 312) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền người mua ứng trước để mua sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định và VSD có nghĩa vụ cung cấp không quá 12 
tháng tại thời điểm báo cáo (không bao gồm các khoản doanh thu nhận trước). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh Có chi tiết của TK 
131 -"Phải thu của khách hàng" mở chi tiết cho từng khách hàng. 

+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã số 313) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số các khoản VSD còn phải nộp cho Nhà nước 
tại thời điểm báo cáo, bao gồm cả các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải 
nộp khác. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 333 -
"Thuế và các khoản phải nộp nhà nước". 

+ Phải trả cán bộ nhân viên (Mã số 314) 
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Chỉ tiêu này phản ánh các khoản VSD còn phải trả cho người lao động tại 
thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 334 -
"Phải trả cán bộ nhân viên". 

+ Chi phí phải trả ngắn hạn (Mã số 315) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản nợ còn phải trả do đã nhận hàng 
hóa, dịch vụ nhưng chưa có hóa đơn hoặc các khoản chi phí của kỳ báo cáo chưa 
có đủ hồ sơ, tài liệu nhưng chắc chắn sẽ phát sinh cần phải được tính trước vào 
chi phí sản xuất, kinh doanh và sẽ phải thanh toán trong vòng 12 tháng tiếp theo 
tại thời điểm báo cáo, như trích trước tiền lương nghỉ phép, lãi vay phải trả,... 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có của TK 335 -"Chi phí 
phải trả". 

+ Phải trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 316) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả nội bộ có kỳ hạn thanh toán còn 
lại không quá 12 tháng tại thời điếm báo cáo (ngoài phải trả về vốn kinh doanh) 
giữa VSD và đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc 
và giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 3368 -
"Phải trả nội bộ khác". 

Khi VSD lập báo cáo tài chính tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch 
toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu Mã số 133 -"Phải thu nội bộ 
ngắn hạn" trên Báo cáo tình hình tài chính của các đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

+ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (Mã số 318) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện tương ứng với 
phần nghĩa vụ mà VSD sẽ phải thực hiện trong vòng 12 tháng tiếp theo tại thời 
điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của TK 3387 -"Doanh 
thu chưa thực hiện". 

+ Phải trả ngắn hạn khác (Mã số 319) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả khác có kỳ hạn thanh toán còn 
lại không quá 12 tháng tại thời điểm báo cáo, ngoài các khoản nợ phải trả đã 
được phản ánh trong các chỉ tiêu khác, như: Giá trị tài sản phát hiện thừa chưa 
rõ nguyên nhân, các khoản phải nộp cho cơ quan BHXH, KPCĐ, các khoản 
nhận ký cược, lcý quỹ ngắn hạn,... 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của các Tài 
khoản: TK 338 -"Phải trả, phải nộp khác", TK 138 -"Phải thu khác", TK 344 -
"Nhận ký quỹ, ký cược", TK 141 -"Tạm ứng". 

+ Dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 321) 
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Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng cho các khoản dự kiến phải trả 
không quá 12 tháng tiêp theo tại thời điêm báo cáo, như dự phòng tái cơ câu, các 
khoản chi phí trích trước để sửa chữa TSCĐ định kỳ,... Các khoản dự phòng phải 
trả thường được ước tính, chưa chắc chắn về thời gian phải trả, giá trị phải trả và 
VSD chưa nhận được hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có của TK 352 -"Dự 
phòng phải trả". 

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 322) 

Chỉ tiêu này phản ánh Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng 
người quản lý doanh nghiệp chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 353 -"Quỹ khen 
thưởng, phúc lợi". 

+ Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 324) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu Chính phủ của bên bán khi chưa 
kết thúc thời hạn họp đồng mua bán lại tại thời điểm báo cáo, số liệu để ghi 
vào chỉ tiêu này là sô dư Có của TK 171 "Giao dịch mua bán lại trái phiêu 
Chính phủ"ễ 

- Nợ dài hạn (Mã số 330) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của VSD 
bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng tại thời 
điểm báo cáo, như: Khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, các khoản phải trả 
dài hạn khác, vay và nợ thuê tài chính dài hạn,... tại thời điểm báo cáo. 

Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334 + Mã số 
335 + Mã sổ 336 + Mã số 337 + Mã số 338 + Mã số 339 + Mã sổ 341 + Mã số 
342 +Mã số 343. 

+ Phải trả người bán dài hạn (Mã số 331) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải trả cho người bán có thời hạn thanh 
toán còn lại trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 331 -
"Phải trả cho người bán" mở cho từng người bán. 

+ Người mua trả tiền trước dài hạn (Mã số 332) 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền người mua ứng trước để mua sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, bất động sản đầu tư và VSD có nghĩa vụ cung 
cấp trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo (không bao gồm các khoản doanh thu 
nhận trước). 

Sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh Có chi tiết của TK 
131 -"Phải thu của khách hàng" mở chi tiết cho từng khách hàng. 

+ Chi phí phải trả dài hạn (Mã số 333) 



68 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản nợ còn phải trả do đã nhận hàng 
hóa, dịch vụ nhưng chưa có hóa đơn hoặc các khoản chi phí của kỳ báo cáo 
chưa có đủ hồ sơ, tài liệu nhưng chắc chắn sẽ phát sinh cần phải được tính 
trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh và chỉ phải thanh toán sau 12 tháng tiếp 
theo tại thời điểm báo cáo, như lãi vay phải trả của kỳ báo cáo nhưng chi phải 
thanh toán khi hợp đồng vay dài hạn đáo hạn. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 335 -
"Chi phí phải trả". 

+ Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (334) 

Tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động và mô hình quản lý của từng đơn vị, 
doanh nghiệp thực hiện phân cấp và quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc 
ghi nhận khoản vốn do doanh nghiệp cấp vào chỉ tiêu này hoặc chỉ tiêu Mã số 
411 -"Vốn đầu tư của chủ sở hữu". 

Chỉ tiêu này chỉ ghi ở Báo cáo tình hình tài chính đơn vị cấp dưới không 
có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, phản ánh các khoản đơn vị cấp dưới 
phải trả cho VSD về vốn kinh doanh. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư Có TK 3361 -
"Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh". 

Khi VSD lập Báo cáo tình hình tài chính tổng họp toàn VSD, chỉ tiêu này 
được bù trừ với chỉ tiêu Mã số 213 -"Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc" trên 
Báo cáo tình hình tài chính của VSD. 

+ Phải trả nội bộ dài hạn (Mã số 335) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả nội bộ có kỳ hạn thanh toán còn 
lại trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo (ngoài phải trả về vốn kinh doanh) giữa 
VSD và đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc và 
giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 3368 -
"Phải trả nội bộ khác". Khi VSD lập báo cáo tài chính tổng hợp với các đơn vị 
c ấ p  d ư ớ i  h ạ c h  t o á n  p h ụ  t h u ộ c ,  c h ỉ  t i ê u  n à y  đ ư ợ c  b ù  t r ừ  v ớ i  c h ỉ  t i ê u  M ã  s ố  2 1 4 -
"Phải thu nội bộ dài hạn" trên Báo cáo tình hình tài chính của các đơn vị hạch 
toán phụ thuộc. 

+ Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (Mã số 336) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện tương ứng với 
phần nghĩa vụ mà VSD sẽ phải thực hiện sau 12 tháng tiếp theo tại thời điểm 
báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của TK 3387 - "Doanh 
thu chưa thực hiện". 

+ Phải trả dài hạn khác (Mã số 337) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả khác có kỳ hạn thanh toán còn 
lại trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, ngoài các khoản nợ phải trả đã được phản 
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ảnh trong các chỉ tiêu khác, như: Các khoản nhận ký cược, ký quỹ dài hạn, cho 
mượn dài hạn,... 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của các tài" 
khoản: TK 338 -"Phải trả, phải nộp khác", TK 344 -"Nhận ký quỹ, ký cược"ễ 

+ Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ (Mã số 338) 

Chỉ tiêu này phản ánh Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ hiện có tại thời 
điểm báo cáo để bồi thường thiệt hại cho khách hàng và TVLK. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 359 -"Quỹ 
phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ". 

+ Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh (Mã số 
339) ' 

Chỉ tiêu này phản ánh Quỹ phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán 
phái sinh hiện có tại thời điểm báo cáo để đảm bảo khả năng thanh toán. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có TK 358 -"Quỹ 
phòng ngừa rủi ro thanh toán chứng khoán phái sinh". 

+ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 341) 

Chỉ tiêu này phản ánh số thuế thu nhập VSD hoãn lại phải trả tại thời 
điểm báo cáo. sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 347 -"Thuế thu 
nhập hoãn lại phải trả". 

Nếu các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ liên quan đến cùng một đối tượng nộp thuế và được quyết toán với 
cùng một cơ quan thuế thì thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ với tài sản 
thuế hoãn lạiẳ Trường hợp này chỉ tiêu "Thuế thu nhập hoãn lại phải trả" phản 
ánh số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả lớn hơn tài sản thuế hoãn 
lại. 

+ Dự phòng phải trả dài hạn (Mã số 342) 

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng cho các khoản dự kiến phải trả sau 
12 tháng tiếp theo tại thời điểm báo cáo, như dự phòng tái cơ cấu, các khoản chi 
phí trích trước để sửa chữa TSCĐ định kỳ... Các khoản dự phòng phải trả 
thường được ước tính, chưa chắc chắn về thời gian phải trả, giá trị phải trả và 
VSD chưa nhận được hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 352 -
"Dự phòng phải trả". 

+ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 343) 

Chỉ tiêu này phản ánh số Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chưa sử 
dụng tại thời điểm báo cáo. 

Sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 356 -"Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ". 
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đ) Vốn chủ sở hữu (400) 

- Vốn chủ sở hữu (Mã số 410) 

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản vốn kinh doanh của chủ sở hữu, 
như: vốn đầu tư của chủ sở hữu, các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuê và lợi nhuận 
sau thuế chưa phân phối, chênh lệch đánh giá lại tài sản... 

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 414 + Mã số 416 + Mã số 418 + Mã số 
420 + Mã số 421 + Mã số 422. 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Mã số 411) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số vốn VSD đã được cấp từ chủ sở hữu tại 
thời điểm báo cáo. Tại đơn vị hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này có thể phản ánh 
số vốn được cấp nếu VSD quy định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận vào 
1X411. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 4111 -"Vốn góp của 
chủ sở hữu". 

- Vốn lchác của chủ sở hữu (Mã số 414) 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản vốn khác của chủ sở hữu tại thời 
điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 4118 -"Vốn khác". 

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Mã số 416) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số chênh lệch do đánh giá lại tài sản được ghi 
nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu hiện có tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 412 -"Chênh lệch đánh 
giá lại tài sản". Trường hợp TK 412 có số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi bằng 
số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 418) 

Chỉ tiêu này phản ánh số Quỹ đầu tư phát triển chưa sử dụng tại thòi điểm 
báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 414 -"Quỹ đầu tư phát 
triển". 

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 420) 

Chỉ tiêu này phản ánh số quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu VSD trích lập từ 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có tại thời điếm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 418 -"Các quỹ khác thuộc 
vốn chủ sở hữu". 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 421) 

Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) sau thuế chưa phân phối tại thời 
điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 421 -"Lợi 
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nhuận sau thuế chưa phân phối"ệ Trường hợp TK 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ 
tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

Mã số 421 = Mã số 421a + Mã số 421b 

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (Mã số 
42 la) 

Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) chưa phân phối lũy kế đến thời 
điểm cuối kỳ trước (đầu kỳ báo cáo). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 
cuối kỳ trước" trên Báo cáo tình hình tài chính Quý là số dư Có của TK 4211 -
"Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước" cộng với số dư Có chi tiết của 
TK 4212 -"Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay", chi tiết số lợi nhuận 
lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo. Trường hợp TK 4211, 4212 có số dư Nợ 
thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 
(...). ' ' , , , , 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 
cuối kỳ trước" trên Báo cáo tình hình tài chính năm là số dư Có của TK 4211 -
"Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi năm trước". Trường họp TK 4211 có sô dư 
Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 
đơn (.Ể.). 

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này (Mã số 42 lb) 

Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) chưa phân phối phát sinh trong kỳ 
báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này" 
trên Báo cáo tình hình tài chính quý là số dư Có của TK 4212 -"Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối năm nay", chi tiết số lợi nhuận phát sinh trong quý báo 
cáo. Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng 
số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này" 
trên Báo cáo tình hình tài chính năm là số dư Có của TK 4212 -"Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân phối năm nay". Trường hợp TK 4212 có sổ dư Nợ thì số liệu chỉ 
tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Mã số 422) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện có 
tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 
441 "Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản". 

- Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã số 430) 

Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh tổng số kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp 
để chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp, dự án (sau khi trừ đi các khoản chi sự 
nghiệp, dự án); Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tại thời điểm báo cáo. 

Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432. 
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+ Nguồn kinh phí (Mã số 431) 

Chỉ tiêu này phản ánh nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp nhưng 
chưa sử dụng hết, hoặc số chi sự nghiệp, dự án lớn hơn nguồn kinh phí sự 
nghiệp, dự án. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa số dư Có của TK 461 
-"Nguồn kinh phí sự nghiệp" với số dư Nợ TK 161 -"Chi sự nghiệp". Trường 
họp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì chỉ tiêu này được ghi bằng 
số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)ẵ 

+ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Mã số 432) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ hiện 
có tại thời điểm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 466 -"Nguồn kinh phí 
đã hình thành TSCĐ". 

e) Tổng cộng nguồn vốn (Mã số 440) 

Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của VSD tại thời điểm 
báo cáo. 

Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400. 

II. Huóng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 

1. Mục đích và nguyên tắc lập Báo cáo 

a) Báo cáo tình hình hoạt động phản ánh tình hình và kết quả hoạt động 
kinh doanh của VSD, bao gồm kết quả từ hoạt động nghiệp vụ, kết quả từ các 
hoạt động tài chính và kết quả từ các hoạt động khác của VSD. 

b) Khi lập Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp giữa VSD và đơn vị cấp 
dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, VSD phải loại trừ toàn 
bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ. 

2. Cơ sở lập Báo cáo 

a) Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động của năm trước; 

b) Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ của các 
tài khoản từ Loại 5 đến Loại 9. 

3. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo 

a) Doanh thu (Mã số 01) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ, như: Doanh 
thu giá dịch vụ quản lý TVLK; Doanh thu giá dịch vụ đăng ký chứng khoán; 
Doanh thu giá dịch vụ lưu ký chứng khoán; Doanh thu giá dịch vụ chuyển khoản 
chứng khoán; Doanh thu giá dịch vụ thực hiện quyên; Doanh thu giá dịch vụ 
chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao 
dịch chứng khoán; Doanh thu giá dịch vụ thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại trái 
phiếu, tín phiếu, công trái; Doanh thu giá dịch vụ đăng ký TVBT; Doanh thu giá 
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dịch vụ quản lý TVBT; Doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế; Doanh thu giá dịch 
vụ quản lý tài sản ký quỹ ; Doanh thu hoạt động nghiệp vụ khác, Doanh thu hoạt 
động cung ứng dịch vụ (như: doanh thu hoạt động cung câp thông tin và doanh 
thu cung ứng dịch vụ khác) và Doanh thu hoạt động nghiệp vụ khác trong năm 
báo cáo của VSD. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có của TK 511-
"Doanh thu" trong kỳ báo cáo. 

Khi VSD lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách 
pháp nhân, các khoản doanh thu phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại 
trừ. 

Chỉ tiêu này không bao gồm các loại thuế gián thu, như thuế GTGT (kể cả 
thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất 
khẩu, và các loại thuế, phí gián thu khác. 

b) Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã sổ 02) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tống 
doanh thu trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Nợ TK 511 -
"Doanh thu" đối ứng với bên Có TK 521 - "Các khoản giảm trừ doanh thu" 
trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản thuế gián thu, phí mà doanh 
nghiệp không được hưởng phải nộp NSNN (được kế toán ghi giảm doanh thu 
trên sổ kế toán TK 511) do các khoản này về bản chất là các khoản thu hộ Nhà 
nước, không nằm trong cơ cấu doanh thu và không được coi là khoản giảm trừ 
doanh thu. 

c) Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (Mã số 10) 

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu thuần đã trừ các khoản giảm trừ trong 
kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của VSD. 

Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02. 

d) Chi phí hoạt động (Mấ số 11) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí cho hoạt động nghiệp vụ trong kỳ báo 
cáoế 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có của TK 631 
-"Chi phí hoạt động" trong kỳ báo cáo đối ứng bên Nợ của TK 911 -"Xác định 
kết quả kinh doanh". 

Khi VSD lập báo cáo tổng họp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách 
pháp nhân, các khoản giá vốn hàng bán phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều 
phải loại trừ. 

đ) Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh (Mã số 20) 
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Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần với chi phí hoạt 
động phát sinh trong kỳ báo cáo của VSD. 

Mã số 20 = Mã số 10 - Mã số 11. 

e) Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) 

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần phát sinh 
trong kỳ báo cáo của VSD. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Nợ của TK 515 
-"Doanh thu hoạt động tài chính" đối ứng với bên Có TK 911 "Xác định kết 
quả kinh doanh" trong kỳ báo cáo. 

Khi VSD lập báo cáo tổng họp vói các đơn vị cấp dưới không có tư cách 
pháp nhân, các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các giao dịch 
nội bộ đều phải loại trừ. 

g) Chi phí tài chính (Mã số 22) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ báo cáo 
của VSD. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có TK 635 -"Chi 
phí tài chính" đối ứng với bên Nợ TK 911 -"Xác định kết quả kinh doanh" trong 
kỳ báo cáo. 

Khi VSD lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách 
pháp nhân, các khoản chi phí tài chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải 
loại trừ. 

h) Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 25) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh 
trong kỳ báo cáo của VSD. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên Có của TK 
642 -"Chi phí quản lý doanh nghiệp", đối ứng với bên Nợ của TK 911 -"Xác 
định kết quả kinh doanh" trong kỳ báo cáo. 

i) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30) 

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
trong lcỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp của hoạt 
động kinh doanh (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) Chi phí tài chính/ Chi 
phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 - Mã số 22) - Mã số 25 

k) Thu nhập khác (Mã số 31) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác, phát sinh trong kỳ báo 
cáo. 
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SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ 
của TK 711 -"Thu nhập khác" đối ứng với bên Có của TK 911 -"Xác định kết 
quả kinh doanh" trong kỳ báo cáo. » 

Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ thì số liệu để ghi vào 
chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán -
TSCĐ cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ và chi phí thanh lý. 

Khi VSD lập báo cáo tổng hợp với các đon vị cấp dưới không có tư cách 
pháp nhân, các khoản thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải 
loại trừẾ 

1) Chi phí khác (Mã số 32) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ báo 
cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có 
của TK 811 -"Chi phí khác" đối ứng với bên Nợ của TK 911 -"Xác định kết quả 
kinh doanh" trong kỳ báo cáo. 

Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ thì số liệu để ghi vào 
chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ nhỏ hon giá trị còn lại của TSCĐ và chi phí thanh lý. 

Khi VSD lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách 
pháp nhân, các khoản chi phí khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ đêu phải 
loại trừ. 

m) Lợi nhuận khác (Mã số 40) 

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi đã trừ 
thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với chi phí khác phát sinh 
trong kỳ báo cáo của VSD. 

Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32. 

o) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số Lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm báo 
cáo của VSD trước khi trừ (-) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh 
trong kỳ báo cáo của VSD. 

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40. 

p) Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51) 

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát 
sinh trong năm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có 
TK 8211 -"Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành" đối ứng với bên Nợ 
TK 911 -"Xác định kết quả kinh doanh" trên sổ kế toán chi tiết TK 8211; hoặc 
căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ 



báo cáo (trường họp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình 
thức ghi trong ngoặc đơn (...)). 

q) Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52) 

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc 
thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có 
TK 8212 -"Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại" đối ứng với bên Nợ 
TK 911 -"Xác định kết quả kinh doanh" trên sổ kế toán chi tiết TK 8212; hoặc 
căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ 
báo cáo (trường họp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình 
thức ghi trong ngoặc đơn (...))• 

r) Lợi nhuận sau thuế TNDN (Mã số 60) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số Lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các 
hoạt động của VSD (sau khi trừ (-) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát 
sinh trong năm báo cáo của VSD. 

Mã số 60 = Mã số 50 - Mã số 51 - Mã số 52 

III. Hưóng dẫn lập và trình bày Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ 

1. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo 

a) Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế 
toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán "Báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ" và Chuẩn mực kế toán "Báo cáo tài chính giữa niên độ". 
Phương pháp lập Báo cáo lun chuyến tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch 
phố biến nhất, VSD căn cứ bản chất từng giao dịch để trình bày các luồng tiền 
một cách phù hợp nếu chưa có hướng dẫn cụ thể trong Thông tư này. Các chỉ 
tiêu không có số liệu thì không phải trình bày, VSD được đánh lại số thứ tự 
nhưng không được thay đối mã số của các chỉ tiêu. 

b) Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn 
thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành 
một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ 
ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điếm báo cáo. 

c) VSD phải trình bày các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 
ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài 
chính theo quy định của chuẩn mực "Báo cáo lun chuyển tiền tệ": 

- Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát sinh từ các hoạt 
động tạo ra doanh thu chủ yếu của VSD và các hoạt động khác không phải là 
các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính; 

- Luồng tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động 
mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu 
tư khác không được phân loại là các khoản tương đương tiền; 



- Luồng tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các hoạt 
động tạo ra các thay đôi vê quy mô và kêt câu của vôn chủ sở hữu và vôn vay 
cua VSD. 

d) VSD được trình bày luồng tiền từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động 
đầu tư và hoạt động tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc điểm kinh 
doanh của VSD. 

đ) Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư 
và hoạt động tài chính sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần: 

- Thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng như tiền thuê thu hộ, chi hộ và trả 
lại cho chủ sở hữu tài sản; 

- Thu tiền và chi tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh, thời gian đáo 
hạn ngắn như: Mua, bán ngoại tệ; Mua, bán các khoản đầu tư; Các khoản đi vay 
hoặc cho vay ngắn hạn khác có thời hạn thanh toán không quá 3 tháng. 

e) Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy 
đổi ra đồng tiền chính thức sử dụng trong ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính 
theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch. 

g) Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay 
các khoản tương đương tiền không được trình bày trong Báo cáo lưu chuyến tiền 
tệ, Ví dụ: 

- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc 
thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; 

- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu. 

h) Các khoản mục tiền và tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưỏ-ng 
của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền và các khoản tương đương tiền bằng 
ngoại tệ hiện có cuối kỳ phải được trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt trên 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đối chiếu số liệu với các khoản mục tương ứng 
trên Báo cáo tình hình tài chính. 

i) VSD phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương 
tiền có số dư cuối kỳ lớn do VSD nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự 
hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà VSD phải thực hiện. 

k) Trường hợp VSD đi vay để thanh toán thẳng cho nhà thầu, người cung 
cấp hàng hoá, dịch vụ (tiền vay được chuyến thắng từ bên cho vay sang nhà 
thầu, người cung cấp mà không chuyển qua tài khoản của VSD) thì VSD vẫn 
phải trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cụ thể: 

- Số tiền đi vay được trình bày là luồng tiền vào của hoạt động tài chính; 

- Số tiền trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc trả cho nhà thầu 
được trình bày là luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động đầu tư 
tùy thuộc vào từng giao dịch. 

1) Trường họp VSD phát sinh khoản thanh toán bù trừ với cùng một đối 
tượng, việc trình bày báo cáo lưu chuyến tiền tệ được thực hiện theo nguyên tắc: 



- Nếu việc thanh toán bù trừ liên quan đến các giao dịch được phân loại 
trong cùng một luồng tiền thì được trình bày trên cơ sở thuần; 

- Nếu việc thanh toán bù trừ liên quan đến các giao dịch được phân loại 
trong các luồng tiền khác nhau thì VSD không được trình bày trên cơ sở thuần 
mà phải trình bày riêng rẽ giá trị của từng giao dịch. 

m) Đối với luồng tiền từ giao dịch mua, bán lại trái phiếu chính phủ và 
các giao dịch REPO chứng khoán: Bên bán trình bày là luồng tiền từ hoạt động 
tài chính; Bên mua trình bày là luồng tiền từ hoạt động đầu tư. 

2. Cơ sở lập Báo cáo 

Việc lập Báo cáo lun chuyển tiền tệ được căn cứ vào: 

- Báo cáo tình hình tài chính; 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

- Thuyết minh báo cáo tài chính; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; 

- Các tài liệu kế toán khác, như: sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết 
các tài khoản "Tiền mặt", "Tiền gửi Ngân hàng", "Tiền đang chuyển"; sổ kế 
toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính 
và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác.ề. 

3. Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán phục vụ lập Báo cáo 

- Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho phải 
được theo dõi chi tiết cho từng giao dịch để có thể trình bày luồng tiền thu hồi 
hoặc thanh toán theo 3 loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư 
và hoạt động tài chính. 

- Đối với sổ kế toán chi tiết các tài khoản phản ánh tiền phải được chi tiết 
đế theo dõi các luồng tiền thu và chi liên quan đến 3 loại hoạt động: Hoạt động 
kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính làm căn cứ tống hợp khi lập 
Báo cáo lưu chuyến tiền tệ. 

- Tại thời điểm cuối niên độ kế toán, khi lập Báo cáo lun chuyển tiền tệ, 
VSD phải xác định các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn 
không quá 3 tháng kể từ ngày mua thoả mãn định nghĩa được coi là tương 
đương tiền phù hợp với quy định của Chuẩn mực "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" 
để loại trừ ra khỏi luồng tiền từ hoạt động đầu tư. Giá trị của các khoản tương 
đương tiền được cộng (+) vào chỉ tiêu "Tiền và các khoản tương đương tiền cuối 
kỳ" trên Báo cáo lun chuyến tiền tệ. 

4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo (theo phương 
pháp trực tiếp) 

a) Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh 

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh phản ánh các luồng tiền vào và luồng 
tiền ra liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ. 
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Nguyên tắc lập: Theo phương pháp trực tiếp, các luồng tiền vào và luồng 
tiền ra từ hoạt động kinh doanh được xác định và trình bày trong Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào , 
và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của 
VSD. . 

Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể: 

- Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 
(Mã số 01) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu (tổng giá thanh toán) 
trong kỳ từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và các khoản doanh thu khác, 
kê cả các khoản tiên đã thu từ các khoản nợ phải thu liên quan đên hoạt động 
nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác phát sinh từ các kỳ trước nhưng 
kỳ này mới thu được tiền và số tiền ứng trước của người mua hàng hoá, dịch vụ. 

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản tiền thu từ thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ tiền thu hồi các khoản cho vay, góp vốn đầu tư vào đơn vị khác, cổ tức và 
lợi nhuận được chia và các khoản tiền thu khác được phân loại là luồng tiền từ 
hoạt động đầu tư; Các khoản tiền thu được do đi vay, nhận vốn góp của chủ sở 
hữu được phân loại là luồng tiền từ hoạt động tài chính. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 
(phàn thu tiền), sổ kế toán các tài khoản phải thu (TK 131, 132, 134, 135), sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 511, hoặc các TK 515. 

- Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hoá, dịch 
vụ (Mã số 02) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả trong kỳ do mua hàng 
hóa, dịch vụ, thanh toán các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và 
số tiền đã thanh toán các khoản nợ phải trả hoặc ứng trước cho người bán hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ. 

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản tiền chi để mua sắm, xây dựng 
TSCĐ, XDCB (kể cả chi mua NVL để sử dụng cho XDCB), tiền chi cho vay, 
góp vốn đầu tư vào đơn vị khác, và các khoản tiền chi khác được phân loại là 
luồng tiền từ hoạt động đầu tư; Các khoản tiền chi trả nợ gốc vay, trả lại vốn góp 
cho chủ sở hữu, cổ tức và lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu được phân loại là 
luồng tiền từ hoạt động tài chính. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 
(phần chi tiền), sổ kế toán các tài khoản phải thu và đi vay (chi tiết tiền đi vay 
nhận được hoặc thu nợ phải thu chuyển trả ngay các khoản nợ phải trả), sau khi 
đối chiểu với sổ kế toán các TK 331, các TK phản ánh hàng tồn kho. Chỉ tiêu 
này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)• 

- Tiền chi trả cho cán bộ, nhân viên (Mã số 03) 



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả cho cán bộ, nhân viên 
trong kỳ báo cáo về tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng,... do VSD đã 
thanh toán hoặc tạm ứng. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 
(chi tiết tiền trả cho người lao động), sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 334 
(chi tiết số đã trả bằng tiền) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi băng sô âm 
dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (.. .)ẵ 

- Tiền lãi vay đã trả (Mã số 04) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền lãi vay đã trả trong kỳ báo 
cáo, bao gồm tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay phải 
trả của các kỳ trước đã trả trong kỳ này, lãi tiền vay trả trước trong kỳ này. 

Chỉ tiêu này không bao gồm số tiền lãi vay đã trả trong kỳ được vốn hóa 
vào giá trị các tài sản dở dang được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư. 
Trường hợp số lãi vay đã trả trong kỳ vừa được vốn hóa, vừa được tính vào chi 
phí tài chính thì kế toán căn cứ tỷ lệ vốn hóa lãi vay áp dụng cho kỳ báo cáo 
theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay" để xác định số lãi vay đã 
trả của luồng tiền từ hoạt động kinh doanh và luồng tiền hoạt động đầu tư. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 
113 (chi tiết tiền chi trả lãi tiền vay); số kể toán các tài khoản phải thu (chi tiết 
tiền trả lãi vay từ tiền thu các khoản phải thu) trong kỳ báo cáo, sau khi đối 
chiếu với sổ kế toán TK 335, 635, 242 và các Tài khoản liên quan khác. Chỉ tiêu 
này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Thuế TNDN đã nộp (Mã số 05) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nộp thuế TNDN cho Nhà 
nước trong kỳ báo cáo, bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của kỳ này, số thuế 
TNDN còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế TNDN nộp trước 
(nếu có). 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 
113 (chi tiết tiền nộp thuế TNDN), sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 3334. 
Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 06) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ các khoản khác từ 
hoạt động kinh doanh, ngoài khoản tiền thu được phản ánh ở Mã số 01, như: 
Tiền thu từ khoản thu nhập khác (tiền thu về được bồi thường, được phạt, tiền 
thưởng và các khoản tiền thu khác... ); Tiền đã thu do được hoàn thuế; Tiền thu 
được do nhận ký quỹ, ký cược; Tiền thu hồi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; 
Tiền được các tổ chức, cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trợ; ... 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 sau khi 
đối chiếu với sổ kế toán các TK 711, 133, 141, 244 và sổ kế toán các tài khoản 
khác có liên quan trong kỳ báo cáo. 
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- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Mã số 07) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi cho các khoản khác, 
ngoài các khoản tiền chi liên quan đến hoạt động nghiệp vụ trong kỳ báo cáo ệ 

được phản ánh ở Mã số 02, 03, 04, 05, như: Tiền chi bồi thường, bị phạt và các 
khoản chi phí khác; Tiền nộp các loại thuế (không bao gồm thuế TNDN); Tiền * 
nộp các loại phí, lệ phí, tiền thuê đất; Tiền nộp các khoản BHXH, BHYT, 
BHTN, KPCĐ; Tiền chi đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền trả lại các khoản nhận ký 
cược, ký quỹ, tiền chi trực tiếp bằng nguồn dự phòng phải trả; Tiền chi trực tiếp 
từ quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Tiền chi 
trực tiếp từ các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu; ... 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113 
trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 811, 244, 333, 338, 
344, 352, 353, 356 và các Tài khoản liên quan khác. Chỉ tiêu này được ghi băng 
số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (. ằ.). 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 20) 

Chỉ tiêu "Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh" phản ánh 
chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động kinh 
doanh trong kỳ báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính bằng tống 
cộng số liệu các chỉ tiêu từ Mã số 01 đến Mã số 07. Nếu số liệu chỉ tiêu này là 
số âm thì ghi trong ngoặc đơn (. ẻ.). 

Mã số 20 = Mã sổ 01 + Mã số 02 + Mã sổ 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + 
Mã số 06 + Mã số 07 

b) Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư 

- Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (Mã số 
21) Ệ . , , ế, 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thực chi để mua sắm, xây 
dựng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, tiền chi cho giai đoạn triển khai đã được 
vốn hoá thành TSCĐ vô hình, tiền chi cho hoạt động đầu tư xây dựng dở dang 
trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này phản ánh cả số tiền đã thực trả để mua nguyên vật liệu, tài 
sản, sử dụng cho XDCB nhưng đến cuối kỳ chưa xuất dùng cho hoạt động đầu 
tư XDCB; số tiền đã ứng trước cho nhà thầu XDCB nhưng chưa nghiệm thu 
khối lượng; số tiền đã trả để trả nợ người bán trong kỳ liên quan trực tiếp tới 
việc mua sắm, đầu tư XDCB. 

Trường hợp mua nguyên vật liệu, tài sản sử dụng nhưng cuối kỳ chưa xác 
định được giá trị nguyên vật liệu, tài sản sẽ sử dụng cho hoạt động đầu tư XDCB 
hay hoạt động kinh doanh thì số tiền đã trả không phản ánh vào chỉ tiêu này mà 
phản ánh ở luồng tiền từ hoạt động kinh doanh. 

Chỉ tiêu này không bao gồm số nhận nợ thuê tài chính, giá trị tài sản phi 
tiền tệ khác dùng để thanh toán khi mua sắm TSCĐ, XDCB hoặc giá trị TSCĐ, 
XDCB tăng trong kỳ nhưng chưa được trả bằng tiềnể 
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SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113 (chi 
tiết số tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác, kế cả số 
tiền lãi vay đã trả được vốn hóa), sổ kế toán các tài khoản phải thu (chi tiết tiền 
thu nợ chuyển trả ngay cho hoạt động mua sắm, XDCB), sổ lcế toán TK 3411 
(chi tiết số tiền vay nhận được chuyển trả ngay cho người bán), số kế toán TK 
331 (chi tiết khoản úng trước hoặc trả nợ cho nhà thầu XDCB, trả nợ cho người 
bán TSCĐ), sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 211, 213, 241 trong kỳ báo 
cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn lchác (Mã 
số 22) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thuần đã thu từ việc thanh lý, 
nhượng bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình trong kỳ báo cáo, kể cả số tiền thu 
hồi các khoản nợ phải thu liên quan trực tiếp tới việc thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ và tài sản dài hạn khác. 

Chỉ tiêu này không bao gồm số thu bằng tài sản phi tiền tệ hoặc số tiền 
phải thu nhưng chưa thu được trong kỳ báo cáo từ việc thanh lý nhượng bán 
TSCĐ và tài sản dài hạn khác; Không bao gồm các khoản chi phí phi tiền tệ liên 
quan đến hoạt động thanh lý nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ do 
đem đi góp vốn liên doanh, liên kết hoặc các khoản tốn thất. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi 
cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác, số tiền thu 
được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau khi đối chiếu với sổ kế toán 
các TK 711, 511, 131 (chi tiết tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài 
sản dài hạn khác) trong kỳ báo cáo. số tiền chi được lấy từ sổ kế toán các TK 
111, 112, 113, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 631, 811 (Chi tiết chi về 
thanh lý, nhượng bán TSCĐ) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số 
âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) nếu số tiền thực thu nhỏ hơn số tiền 
thực chi. 

- Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác (Mã số 23) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã gửi vào ngân hàng có kỳ 
hạn trên 3 tháng, tiền chi của bên mua trong giao dịch mua bán lại trái phiếu 
Chính phủ và REPO chứng khoán, chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác (trái 
phiếu, thương phiếu, cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả,... ) vì mục đích 
đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này không bao gồm tiền chi mua các công cụ nợ được coi là các 
khoản tương đương tiền và mua các công cụ nợ nắm giữ vì mục đích kinh doanh 
(kiếm lời từ chênh lệch giá mua, bán); Các khoản cho vay, mua các công cụ nợ 
đã trả bằng tài sản phi tiền tệ hoặc đảo nợễ 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán TK 128, 171 trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được 
ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)• 



83 

- Tiền thu từ bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (Mã số 24) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ việc rút tiền gửi 
ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng; Tiền thu của bên mua trong giao dịch mua • 
bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán; Tiền thu hôi lại gôc đã cho -
vay, gốc trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả và các công cụ -
nợ của đơn vị khác trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này không bao gồm tiền thu từ bán các công cụ nợ được coi là 
các khoản tương đương tiền và bán các công cụ nợ được phân loại là chứng 
khoán kinh doanh; Không bao gồm các khoản thu hồi bằng tài sản phi tiền tệ 
hoặc chuyển công cụ nợ thành công cụ vốn của đơn vị khác. 

Sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán TK 128, 171 trong kỳ báo cáo. 

- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 25) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi để đầu tư vào công cụ 
vốn của đon vị khác trong kỳ báo cáo (kể cả tiền chi trả nợ để mua công cụ vôn 
từ kỳ trước), bao gồm tiền chi đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên 
doanh, liên kết,.. ắ 

Chỉ tiêu này không bao gồm tiền chi đầu tư vào đơn vị khác bằng tài sản 
phi tiền tệ. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, 
sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 221, 222, 2281, 331 trong kỳ báo cáo và 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)• 

- Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác (Mã số 26) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu hồi do bán lại hoặc 
thanh lý các khoản vốn đã đầu tư vào đơn vị khác trong kỳ báo cáo (kế cả tiền 
thu nợ phải thu bán công cụ vốn từ kỳ trước). 

Chỉ tiêu này không bao gồm giá trị khoản đầu tư được thu hồi bằng tài sản 
phi tiền tệ hoặc chưa được thanh toán bằng tiềnễ 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 221, 222, 2281, 131 trong kỳ báo cáo. 

- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (Mã số 27) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thu về các khoản tiền lãi cho vay, 
lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, cổ tức và lợi nhuận nhận được từ đầu tư vốn vào các 
đơn vị khác trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản lãi, cổ tức 
nhận được bằng cố phiếu hoặc bằng tài sản phi tiền tệẽ 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, sau khi 
đối chiếu với sổ kế toán TK 515ệ 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (Mã số 30) 



Chỉ tiêu "Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư" phản ánh chênh 
lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động đầu tư trong 
kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã số 
từ Mã số 21 đến Mã số 27. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì được ghi dưới 
hình thức ghi trong ngoặc đơn (ắ. 

Mã số 30 = Mã sổ 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + 
Mã số 26 + Mã số 27. 

c) Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động tài chính 

- Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 31) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu do chủ sở hữu của 
VSD cấp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản nhận vốn 
góp của chủ sở hữu bằng tài sản phi tiền tệ. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113 sau 
khi đối chiếu vói sổ kế toán TK 411 trong kỳ báo cáo. 

- Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu (Mã số 32) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả do hoàn lại vốn góp 
cho chủ sở hữu trong kỳ báo cáo. 

^ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 411 trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi 
bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được (Mã số 33) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nhận được trong kỳ do đi 
vay các tổ chức tài chính, tín dụng và các đối tượng khác trong kỳ báo cáo. Chỉ 
tiêu này cũng bao gồm số tiền bên bán nhận được trong giao dịch mua bán lại 
trái phiếu Chính phủ và các giao dịch Repo chứng khoán khác. Chỉ tiêu này 
không bao gồm các khoản đi vay bằng tài sản phi tiền tệ hoặc nợ thuê tài chính. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, các 
tài khoản phải trả (chi tiết tiền vay nhận được chuyển trả ngay các khoản nợ phải 
trả) sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 171, 3411 và các tài khoản khác có 
liên quan trong kỳ báo cáo. 

- Tiền chi trả nợ gốc vay (Mã số 34) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về khoản nợ gốc vay 
trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này cũng bao gồm số tiền bên bán đã trả lại cho bên 
mua trong giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và các giao dịch Repo 
chứng khoán khác. 

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản trả gốc vay bằng tài sản phi tiền 
tệ. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113 sổ 
lcế toán các tài khoản phải thu (phần tiền trả nợ vay từ tiền thu các khoản phải 
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thu), sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 171, 341 trong kỳ báo cáoế Chỉ tiêu 
này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

- Tiền trả nợ gốc thuê tài chính (Mã số 35) " 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về khoản nợ thuê tài 
chính trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu không bao gồm khoản trả nợ thuê tài chính " 
bằng tài sản phi tiền tệ. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sổ 
kế toán các tài khoản phải thu (chi tiết tiền trả nợ thuê tài chính từ tiền thu các 
khoản phải thu), sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 341 trong kỳ báo cáo. Chỉ 
tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)• 

- Lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (Mã số 3 6) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số lợi nhuận đã trả cho các chủ sở 
hữu trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản lợi nhuận đã dùng để trích lập các 
quỹẵ 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau 
khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 421 trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi 
bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)ề 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (Mã số 40) 

Chỉ tiêu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính phản ánh chênh lệch 
giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động tài chính trong kỳ 
báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã số từ 
Mã số 31 đến Mã số 36. Neu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc 
đơn (...). 

Mã sổ 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + 
Mã số 36. 

d) Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ 

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (Mã số 50) 

Chỉ tiêu "Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ" phản ánh chênh lệch giữa tổng 
số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ ba loại hoạt động: Hoạt động kinh 
doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo. Mã số 50 = Mã 
số 20 + Mã số 30 + Mã số 40. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong 
ngoặc đơn (ệ..). 

- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (Mã số 60) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số liệu chỉ tiêu "Tiền và tương đương 
tiền" đầu kỳ báo cáo (Mã số 110, cột "Số đầu kỳ" trên Báo cáo tình hình tài 
chính). 

- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (Mã số 61) 



Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số chênh lệch tỷ giá hối đoái do 
đánh giá lại số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ 
(Mã số 110 của Báo cáo tình hình tài chính) tại thời điểm cuối kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 
113, 128 và các tài khoản liên quan (chi tiết các khoản thoả mãn định nghĩa là 
tương đương tiền), sau khi đối chiếu với sổ kế toán chi tiết TK 413 trong kỳ báo 
cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số dương nếu có lãi tỷ giá và được ghi bằng sô 
âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) nếu phát sinh lỗ tỷ giá. 

- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (Mã số 70) 

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số liệu chỉ tiêu "Tiền và tương đương 
tiền" cuối kỳ báo cáo (Mã số 110, cột "Số cuối kỳ" trên Báo cáo tình hình tài 
chính). 

Chỉ tiêu này bằng số "Tổng cộng" của các chỉ tiêu Mã số 50, 60 và 61 và 
bằng chỉ tiêu Mã số 110 trên Báo cáo tình hình tài chính kỳ đó. 

Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61. 

IV. Hưóng dẫn lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính 

1. Mục đích của thuyết minh báo cáo tài chính 

a) Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thế 
tách rời của báo cáo tài chính của VSD, dùng đế mô tả mang tính tường thuật 
hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tình 
hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lun chuyển tiền tệ cũng như 
các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuấn mực kế toán cụ thế. 

b) Thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin 
lchác nếu VSD xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài 
chính. 

2. Nguyên tắc lập và trình bày 

a) Khi lập báo cáo tài chính năm, VSD phải lập thuyết minh báo cáo tài 
chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán "Trình bày Báo cáo tài chính" 
và hướng dẫn tại chế độ báo cáo tài chính này. 

b) Khi lập báo cáo tài chính giữa niên độ VSD phải lập thuyết minh báo 
cáo tài chính chọn lọc theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Báo cáo tài chính 
giữa niên độ" và Thông tư hướng dẫn chuấn mực. 

c) Thuyết minh báo cáo tài chính của VSD phải trình bày những nội dung 
dưới đây: 

- Các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính và các chính 
sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện 
quan trọng; 

- Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa 
được trình bày trong các báo cáo tài chính khác (Các thông tin trọng yêu); 
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- Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các báo cáo tài 
chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và họp lý tình hình 
tài chính của VSD. „ 

d) Thuyết minh báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ » 
thống. VSD được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh báo cáo tài * 
chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi 
khoản mục trong Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kêt quả hoạt động và Báo 
cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong 
thuyết minh báo cáo tài chính. 

3. Cơ sở lập 

- Căn cứ vào Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo 
cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo; 

- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng 
họp chi tiết có liên quan; 

- Căn cứ vào thuyết minh báo cáo tài chính năm trước; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của VSD và các tài liệu liên quan. 

4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu 

a) Đặc điểm hoạt động của VSD 

Trong phần này VSD nêu rõ: 

- Hình thức sở hữu vốn: Là công ty Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu 
hạn. 

- Lĩnh vực hoạt động: Nêu rõ là hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. 

- Đặc điểm hoạt động của VSD trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo 
cáo tài chính: Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường, 
đặc điểm hoạt động, quản lý, tài chính,... có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của 
VSD. 

- Cấu trúc VSD 

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Trình bày chi tiết tên, địa 
chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của VSD tại từng công ty 
liên doanh, liên kết; 

- Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: Trình bày chi tiết 
tên, địa chỉ từng đơn vị. 

b) Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

- Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bát đầu từ 
ngày 01/01/... đến 31/12/ế.ề 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ghi rõ là Đồng Việt Nam. 

c) Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 
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- Chế độ kế toán áp dụng: Nêu rõ VSD áp dụng chế độ kế toán đặc thù 
được Bộ Tài chính ban hành văn bản. 

- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Nêu rõ 
báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế 
độ lcế toán Việt Nam hay không? Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bày 
phù họp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu báo cáo tài chính tuân 
thủ mọi quy định của từng chuân mực, thông tư hướng dân thực hiện Chuẩn 
mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành mà VSD đang áp dụng. Trường họp 
không áp dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ. 

d) Các chính sách kế toán áp dụng 

(1) Các loại tỷ giá hổi đoái áp dụng trong kế toán 

- Ngân hàng thương mại mà VSD lựa chọn tỷ giá để áp dụng trong kế 
toán; 

- Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại tài sản; 

- Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại nợ phải trả; 

- Các loại tỷ giá áp dụng trong giao dịch khác. 

(2) Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (hay còn gọi là lãi suất hiệu lực) 
dùng để chiết khấu dòng tiền đối với các khoản mục được ghi nhận theo giá trị 
hiện tại, giá trị phân bổ, giá trị thu hồi,... (Mục thuyết minh này chỉ cần thực 
hiện khi VSD đã áp dụng các loại lãi suất để chiết khấu dòng tiền): 

- Căn cứ xác định lãi suất thực tế (là lãi suất thị trường hay lãi suất ngân 
hàng thương mại hay lãi suất áp dụng đối với các khoản VSD đi vay hoặc căn cứ 
khác); 

- Lý do lựa chọn lãi suất thực tế. 

(3) Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: 

- Nêu rõ tiền gửi ngân hàng là có kỳ hạn hay không kỳ hạn; 

- Nêu rõ vàng tiền tệ gồm những loại nào, có sử đụng như hàng tồn kho 
hay không; 

- Nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cở sở nào? Có 
phù họp với quy định của Chuẩn mực kế toán "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" hay 
không? 

(4) Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính 

- Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: 

+ Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị họp lý hay giá gốc; 

+ Căn cứ xác định khoản tổn thất không thu hồi được; 

+ Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ không? 



- Đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết: 

+ Đối với các công ty con, công ty liên doanh, liên kết được mua trong 
kỳ, thời điểm ghi nhận ban đầu là thời điểm nào? Có tuân thủ CMKT Hợp nhất 
kinh doanh đối với công ty con được mua trong kỳ không? Có tuân thủ CMKT 
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết không? 

+ Nguyên tắc xác định công ty con, công ty liên doanh, liên kết (dựa theo 
tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp hay tỷ lệ lợi ích); 

+ Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty con được xác định theo giá 
gốc, giá trị hợp lý hay giá trị khác? Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty 
liên doanh, liên kết được xác định theo giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu 
hay phương pháp khác? 

+ Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên 
doanh, liên kết; Báo cáo tài chính để xác định tổn thất (Báo cáo tài chính họp 
nhất hay báo cáo tài chính riêng của công ty con, công ty liên doanh, liên kết); 

- Đối với các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: 

+ Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào đon vị khác được xác định theo giá 
gốc hay phương pháp khác? 

+ Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; Báo cáo tài chính 
để xác định tổn thất (Báo cáo tài chính hợp nhất hay báo cáo tài chính riêng của 
đơn vị được đầu tư); 

- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu 
tư tài chính: 

- Giao dịch đầu tư dưới hình thức góp vốn; 

- Giao dịch dưới hình thức mua lại phần vốn góp; 

- Phương pháp kế toán đối với khoản cổ tức được chia bằng cổ phiếu; 

(5) Nguyên tắc kế toán nợ phải thu 

- Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu (phải thu khách hàng, phải thu 
khác, phải thu nội bộ) 

- Có được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm 
báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng không? 

- Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền 
tệ có gốc ngoại tệ không? Tỷ giá dùng để đánh giá lại là gì? 

- Có ghi nhận nợ phải thu không vượt quá giá trị có thể thu hồi không? 

- Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi. 

(6) Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nêu rõ hàng tồn kho được ghi nhận 
theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện được. 
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- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nêu rõ VSD áp dụng phương 
pháp nào (Bình quân gia quyền; nhập trước, xuất trước; hay tính theo giá đích 
danh, phương pháp giá bán lẻ). 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nêu rõ VSD áp dụng phương 
pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ. 

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Nêu rõ VSD lập dự 
phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị 
thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần có thế thực hiện 
được của hàng tồn kho có được xác định theo đúng quy định của Chuẩn mực kế 
toán "Hàng tồn kho" hay không? Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự 
phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay 
hoàn nhập. 

(7) Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính 

- Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: 

+ Nêu rõ giá trị ghi sổ của TSCĐ là theo nguyên giá hay giá đánh giá lại. 

+ Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu 
(chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi nhận vào giá trị ghi sổ hay 
chi phí sản xuất, kinh doanh; 

+ Nêu rõ các phương pháp khấu hao TSCĐ; số phải khấu hao tính theo 
nguyên giá hay bằng nguyên giá trừ giá trị có thế thu hồi ước tính từ việc thanh 
lý, nhượng bán TSCĐ; 

+ Các quy định khác về quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ có được tuân 
thủ không? 

- Nguyên tắc kế toán TSCĐ thuê tài chính: 

+ Nêu rõ giá trị ghi sổ được xác định như thế nào; 

+ Nêu rõ các phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính. 

(8) Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại 

- Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

+ Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại (chênh lệch tạm thời 
được khấu trừ, lỗ tính thuế hay ưu đãi thuế chưa sử dụng); 

+ Thuế suất (%) được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại; 

+ Có bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả không? 

+ Có xác định khả năng có thu nhập chịu thuế trong tương lai khi ghi 
nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại không? Có đánh giá lại tài sản thuê thu nhập 
hoãn lại chưa được ghi nhận không? 

- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả 
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+ Căn cứ ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (chênh lệch tạm thời 
chịu thuế); 

+ Thuế suất (%) được sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả; 

+ Có bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại không? 

(10) Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước 

- Nêu rõ chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí hoạt động bao 
gồm những khoản chi phí nào. 

- Phương pháp và thời gian phân bổ chi phí trả trước; 

- Có theo dõi chi tiết chi phí trả trước theo kỳ hạn không? 

(11) Nguyên tắc kế toán nợ phải trả 

- Phân loại nợ phải trả như thế nào? 

- Có theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại 
tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ không? 

- Có đánh giá lại nợ phải trả thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ 
có gốc ngoại tệ không? 

- Có ghi nhận nợ phải trả không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán 
không? 

- Có lập dự phòng nợ phải trả không? 

(12) Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính 

- Giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính được ghi nhận như thế nào? 

- Có theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ không? 

- Có đánh giá lại các khoản vay và nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ 
không? 

(13) Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: 

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Nêu rõ chi phí đi vay được ghi nhận 
vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá 
theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay". 

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá 
trong kỳ: Nêu rõ tỷ lệ vốn hoá này là bao nhiêu (Tỷ lệ vốn hoá này được xác 
định theo công thức tính quy định trong Thông tư hướng dẫn kế toán Chuẩn mực 
so "Chi phí đi vay". 

(14) Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Nêu rõ các khoản chi phí chưa 
chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ 
là những khoản chi phí nào? Cơ sở xác định giá trị của những khoản chi phí đó. 

(15) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: 
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- Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Nêu rõ các khoản dự phòng 
phải trả đã ghi nhận có thoả mãn các điều kiện quy định trong Chuấn mực kế 
toán "Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng" không?. 

- Phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả: Nêu rõ các khoản dự phòng 
phải trả được lập thêm (hoặc hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc 
nhỏ hơn) giữa số dự phòng phải trả phải lập năm nay so với số dự phòng phải 
trả đã lập năm trước chưa sử dụng đang ghi trên sổ kế toán. 

(16) Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: 

- Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận trên cơ sở nào? 

- Phương pháp phân bổ doanh thu chưa thực hiện. 

(17) Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 

- Vốn góp của chủ sở hữu có đưọ'c ghi nhận theo số vốn thực góp không? 

- Lý do ghi nhận khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ 
giá hối đoái? 

- Lợi nhuận chưa phân phối được xác định như thế nào? Nguyên tắc phân 
phối lợi nhuận. 

(18) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác: 

- Doanh thu hoạt động: Có tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh 
thu quy định tại Chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác" hay không? 
Các phương pháp nào được sử dụng đế ghi nhận doanh thu. 

- Các phương pháp ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính. 

- Các nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác. 

(19) Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 

- Các khoản giảm trừ doanh thu gồm những gì? 

- Có tuân thủ Chuẩn mực kế toán "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc 
kỳ kế toán năm" để điều chỉnh doanh thu không? 

(20) Nguyên tắc kế toán chi phí hoạt động. 

- Có đảm bảo nguyên tắc phù họp với doanh thu không? 

- Có đảm bảo nguyên tắc thận trọng? 

- Các khoản ghi giảm chi phí hoạt động là gì? 

(21) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Có ghi nhận 
đầy đủ chi phí lãi vay (kể cả số trích trước), lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo 
không? 

(22) Chi phí quản lý của VSD. 

- Có ghi nhận đầy đủ chi phí quản lý của VSD phát sinh trong kỳ không? 

- Các khoản điều chỉnh giảm chi phí quản lý của VSD là gì? 
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(23) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập VSD 
hiện hành, chi phí thuế thu nhập VSD hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập VSD hiện 
hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong ^ 
năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập VSD hoãn lại được xác định trên cơ sở số 
chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất 
thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN 
hoãn lại. 

(24) Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Nêu rõ các nguyên tắc 
và phương pháp kế toán khác với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là 
báo cáo tài chính của VSD đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thông chuân 
mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. 

đ) Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình 
hình tài chính 

- Trong phần này, VSD phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã 
được trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính để giúp người sử dụng báo cáo 
tài chính hiểu rõ hơn nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở 
hữu. 

- Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần "Thông tin bổ sung cho các 
khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính" là đơn vị tính được sử 
dụng trong Báo cáo tình hình tài chính, số liệu ghi vào cột "Đầu năm" được lấy 
từ cột "Cuối năm" trong thuyết minh báo cáo tài chính năm trước, số liệu ghi 
vào cột "Cuối năm" được lập trên cơ sở số liệu lấy từ: 

+ Báo cáo tình hình tài chính năm nay; 

+ Sổ kế toán tổng hợp; 

+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan. 

- VSD được chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình 
bày trong phần này theo nguyên tắc phù hợp với số dẫn từ Báo cáo tình hình 
tài chính và đảm bảo dễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ. 

- Trường hợp VSD có áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc 
điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước thì phải điều chỉnh số liệu 
so sánh (số liệu ở cột "Đầu năm") để đảm bảo nguyên tắc có thể so sánh và giải 
trình rõ điều này. Trường họp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột "Đầu năm" 
không có khả năng so sánh được với số liệu ở cột "Cuối năm" thì điều này phải 
được nêu rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính. 

- Đối với các khoản mục yêu cầu thuyết minh theo giá trị họp lý, trường 
hợp không xác định được giá trị hợp lý thì phải ghi rõ lý do. 

e) Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả 
hoạt động 
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- Trong phần này, VSD phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã 
được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động để giúp người sử dụng báo cáo 
tài chính hiểu rõ hơn nội dung của các khoản mục doanh thu, chi phí. 

- Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần "Thông tin bổ sung cho các 
khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động" là đơn vị tính được sử 
dụng trong Báo cáo kết quả hoạt động, số liệu ghi vào cột "Năm trước" được 
lấy từ thuyết minh báo cáo tài chính năm trước, số liệu ghi vào cột "Năm nay" 
được lập trên cơ sở số liệu lấy từ: 

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm nay; 

+ Sổ kế toán tổng họp; 

+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng họp chi tiết có liên quan. 

- VSD được chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày 
trong phần này theo nguyên tắc phù họp với số dẫn từ Báo cáo kết quả hoạt 
động và đảm bảo dễ đối chiếu và có thế so sánh giữa các kỳ. 

- Trường họp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột "Đầu năm" không có 
khả năng so sánh được với số liệu ở cột "Cuối năm" thì điều này phải được nêu 
rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính. 

g) Thông tin bổ sung cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

- Trong phần này, VSD phải trình bày và phân tích các số liệu đã được thể 
hiện trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về các 
yếu tố ảnh hưởng đến lưu chuyển tiền trong kỳ của VSD. 

- Trường họp trong kỳ VSD có mua hoặc thanh lý các khoản đầu tư vào 
công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác thì những luồng tiền này phải được 
trình bày thành những chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong 
phần này phải cung cấp những thông tin chi tiết liên quan đến việc mua hoặc 
thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác. 

- Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần "Thông tin bổ sung cho các 
khoản mục trình bày trong Báo cáo lun chuyến tiền tệ" là đơn vị tính được sử 
dụng trong Báo cáo lưu chuyến tiền tệ. số liệu ghi vào cột "Năm trước" được 
lấy từ thuyết minh báo cáo tài chính năm trước; số liệu ghi vào cột "Năm nay" 
được lập trên cơ sở số liệu lấy từ: 

+ Báo cáo lun chuyển tiền tệ năm nay; 

+ Sổ kế toán tổng họp; 

+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan. 

h) Những thông tin khác 

- Trong phàn này, VSD phải trình bày những thông tin quan trọng khác 
(Nếu có) ngoài những thông tin đã trình bày trong các phân trên nhăm cung câp 
thông tin mô tả băng lời hoặc sô liệu theo quy định của các chuân mực kê toán 
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cụ thể nhằm giúp cho người sử dụng hiểu báo cáo tài chính của VSD đã được 
trình bày trung thực, họp lý. 

- Khi trình bày thông tin thuyết minh ở phần này, tuỳ theo yêu cầu và đặc > 

điểm thông tin theo quy định từ điểm (đ) đến điểm (g) của phần này, VSD có thế , 
đưa ra biếu mẫu chi tiết, cụ thế một cách phù hợp và những thông tin so sánh ề 

cần thiết. 

- Ngoài những thông tin phải trình bày theo quy định từ phần (a) đến phần 
(g), VSD được trình bày thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho 
người sử dụng báo cáo tài chính của VSD. 


