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Công Ty ABC 

   
Mẫu số B01a 

- DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 BÁO CÁO TÍNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 Tại ngày 31/12/20XX        

      

STT CHỈ TIÊU Mã 
Thuyết 
minh 

 Số cuối năm   Số đầu năm  

(1) (2) (3) (4)  (5)   (6)  

  TÀI SẢN         

            

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110       

II Đầu tư tài chính  120       

     1. Chứng khoán kinh doanh 121       

     2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122       

     3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 123       

     4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) 124       

III Các khoản phải thu 130       

     1. Phải thu của khách hàng  131       

     2. Trả trước cho người bán 132       

     3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 133       

     4. Phải thu khác 134       

     5. Tài sản thiếu chờ xử lý 135       

     6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 136       

IV IV. Hàng tồn kho (140=141+149) 140       

     1. Hàng tồn kho  141       

     2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 142       

            

V Tài sản cố định 150       

     1. Nguyên giá 151       

     2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 152       

            

VI Bất động sản đầu tư  160       

     1. Nguyên giá 161       

     2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 162       
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VII XDCB dở dang 170       

            

VIII Tài sản khác  180       

1    1. Thuế GTGT được khấu trừ 181       

2    2. Tài sản khác 182       

            

  
TỔNG CỘNG TÀI SẢN  

(200 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 
160 + 170 + 180) 

200       

  NGUỒN VỐN         

            

I Nợ phải trả 300       

            

     1. Phải trả cho người bán 311       

     2. Người mua trả tiền trước 312       

  
   3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà 
nước  

313       

     4. Phải trả người lao động 314       

     5. Phải trả khác 315       

     6. Vay và nợ thuê tài chính 316       

     7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 317       

     8.Dự phòng phải trả 318       

     9. Quỹ khen thưởng phúc lợi 319       

     10. Quỹ phát triển khoa học Công nghệ 320       

            

II VỐN CHỦ SỞ HỮU 400       

            

     1. Vốn góp của chủ sở hữu 411       

     2. Thặng dư vốn cổ phần 412       

     3. Vốn khác của chủ sở hữu 413       

     4. Cổ phiếu quỹ (*) 414       

     5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415       

     6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416       

     7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417       

  
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500 = 

300 + 400) 
500   

                            
-      

                           
-      
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Công Ty ABC 

   
Mẫu số B02 - 

DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

      
      

 BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 Năm 20XX         

       
 

  
STT Chỉ tiêu Mã 

Thuyết 
minh 

Số năm nay 
Số năm 
trước 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01       

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02       

3 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 

10       

4 Giá vốn hàng bán 11       

5 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (20 = 10 - 11) 

20       

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21       

7 Chi phí tài chính 22       

      Trong đó: Chi phí lãi vay  23       

8 Chi phí quản lý kinh doanh 24       

9 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh (30 = 20 + 21 - 22 – 24) 

30       

10 Thu nhập khác 31       

11 Chi phí khác 32       

12 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40       

13 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (50 
= 30 + 40) 

50       

14 Chi phí thuế TNDN 51       

15 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp (60 = 50 – 51) 

60       
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Công Ty ABC 

   
Mẫu số B02 - 

DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

      
      

 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP 
TRỰC TIẾP) 

 Năm 20XX         

           

STT CHỈ TIÊU Mã 
Thuyết 
minh 

Số năm nay 
Số năm 
trước 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I 
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh 
doanh 

        

1 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và 
doanh thu khác 

01       

2 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá 
và dịch vụ 

02       

3 Tiền chi trả cho người lao động 03       

4 Tiền chi trả lãi vay 04       

5 Thuế Thu nhập Doanh nghiệp đã nộp 05       

6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06       

7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07       

  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
kinh doanh 
(20=01+02+03+04+05+06+07) 

20       

II II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư         

1 
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, 
BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 

21       

2 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, 
BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 

22       

3 
Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn 
vị khác 

23       

4 
Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào 
đơn vị khác 

24       

5 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận 
được chia 

25       
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Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
đầu tư (30=21+22+23+24+25+26+27) 

30       

III 
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 
chính 

        

1 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn 
góp của chủ sở hữu 

31       

2 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, 
mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã 
phát hành 

32       

3 Tiền thu từ đi vay 33       

4 Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính 34       

5 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 35       

  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài 
chính  
(40=31+32+33+34+35+36) 

40       

  
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 
20+30+40) 

50       

  Tiền và tương đương tiền đầu năm 60       

  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái 
quy đổi ngoại tệ 

61       

  
Tiền và tương đương tiền cuối năm  
(70 = 50 + 60 + 61) 

70       
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Công Ty ABC 

   
Mẫu số B03 - 

DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

      
      

 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP 
GIÁN TIẾP) 

 Năm 20XX         

      

 
Chỉ tiêu 

Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm nay Năm trước 

 
1 2 3 4   5   

 
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh 
doanh 

        

 
1. Lợi nhuận trước thuế 1       

 
2. Điều chỉnh cho các khoản 2       

 
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 3       

 
- Các khoản dự phòng 4       

 

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do 
đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ 

05       

 
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 06       

 
- Chi phí lãi vay 7       

 
- Các khoản điều chỉnh khác 8       

 
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
trước thay đổi vốn lưu động 

9       

 
- Tăng, giảm các khoản phải thu 10       

 
- Tăng, giảm hàng tồn kho 11       

 

- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không 
kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp) 

12       

 
- Tăng, giảm chi phí trả trước 13       

 
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 14       

 
- Tiền lãi vay đã trả 15       

 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 16       

 
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 17       

 
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 18       
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Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

20       

 
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư         

 
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, 
BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác 

21       

 

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

22       

 
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào 
đơn vị khác 

23       

 
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn 
vào đơn vị khác 

24       

 
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận 
được chia 

25       

 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
đầu tư 

30       

 
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 
chính 

        

 
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận 
vốn góp của chủ sở hữu 

31       

 

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở 
hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp 
đã phát hành 

32       

 
3. Tiền thu từ đi vay 33       

 
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài 
chính 

34       

 
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 35       

 
Tiền và tương đương tiền đầu năm 60       

 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái 
quy đổi ngoại tệ 

61       

 
Tiền và tương đương tiền cuối năm  
(70 = 50 + 60 + 61) 

70       
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ABC Company 

   
Form B01a - DNN 

(Issued under Circular No. 133/2016/TT-BTC dated August 26, 2016 of the Ministry of Finance) 

      

 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

 As at 31 December 20XX         

      

STT ITEM Code Note 
 Closing 
balance  

 Opening 
balance  

(1) (2) (3) (4)  (5)   (6)  

  ASSETS         

            

I Cash and cash equivalents 110       

II Financial investments 120       

  Trading securities 121       

  Held-to-maturity investments 122       

  
Equity investments in other 
entities 

123       

  
Allowance for diminution in the 
value of financial investments 

124       

III Accounts receivable  130       

  Trade accounts receivable 131       

  Prepayments to suppliers 132       

  Intercompany receivables 133       

  Other receivables 134       

  
Shortage of assets awaiting for 
resolution 

135       

  Allowance for doubtful debts 136       

IV Inventories 140       

  Inventories 141       

  Allowance for inventories 142       

            

V Fixed assets 150       

      1. Historical cost 151       

      2. Accumulated depreciation (*) 152       

            

VI Investment property 160       
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      1. Historical cost 161       

      2. Accumulated depreciation (*) 162       

VII Construction in progress 170       

            

VIII Other assets 180       

1 Value Added Tax to be reclaimed 181       

2 Other assets 182       

 

 Trên đây là bản xem trước, chỉ 

thể hiện 50% nội dung tài liệu.  

 Bấm nút MUA HÀNG và thanh 

toán online trên website để xem và tải 

về toàn bộ 100% nội dung. 

 Ngay lập tức, bạn sẽ nhận được email 

chứa link để tải tài liệu về ở dạng file 

excel, bản đầy đủ. 
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