
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VLT NAM 
VIT NAM Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S6: 22/HD-TLD Ha Nç5i, ngày 29 tháng 04 nám 2021 

HUNG DAN 

Thirc hin ch d k toán hành chInh, sIr nghip 

trong các don vi k toán co quan cong doàn 

- Can cü Lut Cong doàn näm 2012; Diu 1 Cong doàn Vit Nam näm 2018; 

- Can cr Lut K toán s 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 näm 2015; 

- Can ci'r Nghj djnh s 174/2016/ND-CP ngày 30 tháng 12 näm 2016 cüa 
ChInh phU quy djnh chi tit và hthng dn thi hành mt so diêu cüa Lut Kê toán; 

- Can cir Thông ti.r s 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 nãm 2017 cüa 
B Tài chInh v huàng dn ch dO ké toán hành chInh sir nghip; 

- Can cir Cong van s 10950/BTC-QLKT ngày 18 tháng 09 nàm 2019 cüa 
BO Tài chInh ye vic thrc hin chê dO k toán hành chInh sir nghip theo Thông 
tu 107/2017/TT-BTC; 

- Can cir Cong van s6 4346/BTC-QLKT ngày 29 tháng 04 näm 2021 cüa 
BO Tài chInh ye hir&ng dn ch dO ké toán hành chInh sr nghip; 

- Can cir Quyt djnh s 2550/QD-TLD ngày 29 tháng 4 näm 2021 cüa 
Doân Chü tjch Tong Lien doân Lao dng Vit Nam v vic thirc hin ch dt k 
toán hành chInh sr nghip trong các dan vj kE toán cOng doán. 

Theo d nghj cüa Ban Tài chInh Tong Lien doàn; 

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam hucrng dn thrc hin ch dO k toán 
hành chInh sir nghip trong các dan vj k toán cOng doàn nhix sau: 

CHUcNG I 

DO! TU1NG AP DVNG 

- Dan vj k toán cp Tng d toán các cp (Tng Lien doãn Lao dng 
Vit Nam; Lien doán Lao dng cp tinh, thành ph và tuang dixang; Cong doãn 
cap trên tr1rc tiêp ca sà); 

- Dan vj dii toán (dan vj k toán các Cu quan cOng doàn, dan vi cong doàn 
co so Co t chüc bO may k toán); 

- Dan vj sr nghip sr diing tâi chInh cong doàn. (Dan vi sir nghip khOng 
sü diing tâi chInh cOng doân thirc hin theo Thông tu s 107/201 7/TT-BTC ngày 
10 tháng 10 näm 2017 cüa BO Tài chInh ye huOng dn che dO ke toan hãnh 
chInh sir nghip). 
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CHUONG II 

TA! KHOAN KE TOAN 

1. Danh mtic h thng tài khoãn k toán 

So 
TT 

So hiçu 
TK cap 1 

So hieu TK 
cap 2, 3,4 

A Ten tài khoãn 
Pham vi 
áp dyng 

A CAC TA! KHOAN TRONG BANG 
LOAI 1 

1 111 Tin mt MQi don vj 
1111 Tin Vit Nam 
1112 Ngoit 

2 112 Tin gui Ngân hang, Kho bc MQi don vj 
1121 Tin Vit Nam 
1122 Ngoit 

3 113 Tin dang chuyn MQi don vj 

4 121 Du tir tài chInh M9i don vj 

5 131 Phãi thu khâch hang MQi don vj 

6 133 Thu GTGT dtrçrc khu tru M9i don vj 

1331 Thud GTGT &rçic khAu tri cüa hang hóa, djch vi 
1332 Thud GTGT dtrçic khAu trr cüa TSCD 

7 136 Phãi thu ni b M9i don vj 

8 137 Tm chi M9i don vj 

1371 Tm chi b6 sung thu nhp 
1374 Tm chi tir d? toán ing trithc 
1378 Tam  chikhác 

9 138 Phai thu khác 
Don vi cO 
phat sinh 

1381 Phãi thu tin lâi 
1382 Phãi thu c trc/1çii nhun 
1383 Phái thu các khoãn phi và 1 phi 

1388 Phaithukhác 
Chititdôi 

Urqng 
13881 Phái thu c4p trên v TCCD 
13882 Phái thu cdp dzthi v TCCD 
13888 Pháithukhác 

10 141 Tam trng Mci don vj 

11 152 Nguyen 1iu, vat 1iu Mci don vj 

12 153 Cong ciii, dung cy Mi don vj 
13 154 Chi phi SXKD, dlch  vy d& dang DVSN 
14 155 Sãnphãm DVSN 
15 156 Hànghóa DVSN 

LOAI 2 
16 211 Tài san c djnh hun hlnh Mi don vi 

2111 NhãcCra,vtkiêntrüc 
2 



S 
TT  

S6 hiu 
TK cp 1  

S6hiu TK 
cap 2, 3,4 

Ten tài khoãn 
Phm vi 
ap ding 

21111 Nhàtha 
21112 Vtkiêntrüc 
2112 Phuang tin vn tài 
21121 Phwong tin vn tái dw&ng b5 
21122 Phitang tin vn tái dw&ng thiy 
21123 htrcrng tin vn tái du&ng không 
21124 Phztcvng tin vçn tái dzthng sat 
21128 Phwcvng tin van  tái khác 
2113 Máymócthi&bj 
21131 May móc thié't bj van phông 
21132 May móc thilt bj d3ng ltc 
21133 May móc thiét bj chuyên dirng 
2114 Thit bj truyn dn 
2115 Thi& bj do 1uing thI nghim 
2116 Cay lâu n.m, sue vt lam vic vàIhoc cho san phãm 
2118 TàisáncdjnhhUuhlnhkhác 

17 213 Tài san c djnh vô hInh MQi dan vj 
2131 Quynsi'rdiingdAt 
2132 Quyn tác quyn 
2133 Quyn sâ h&u cong nghip 
2134 Quyn di vâi ging cay trng 
2135 Phn mm irng dung 
2138 TSCD vô hInh khác 

18 214 Khu hao và hao mon lily k TSCD MQi dan vj 
2141 KhAu hao và hao mon lüy k TSCD hthi hInh 
2142 KhAu hao va hao mOn lüy k TSCD vô hInh 

19 241 Xay dng co ban do dang 
Dornvicó 
phát sinh 

2411 MuasmTSCD 
2412 Xây drng cci bàn 
2413 Nâng cp TSCD 

20 242 Chi phi trã triróc MQi dcm vi 
21 248 Dt ccc, k qu5, k cirQc M9i dan vj 

LOAI 3 
22 331 Phãi trã cho ngirOi bàn M9i dan vj 

23 332 Các khoãn phãi np theo lirong Mi dan vi 
3321 BáohimxahOi 
3322 Bão him y t 
3323 Kinh phi cong doàn 
3324 Bão him that nghip 

24 333 Các khoãn phãi np nhà ntró'c MQi don vj 



S 
IT 

SI hiu 
TK cp 1 

S hiu TK 
cp 2, 34 

A Ten tài khoãn Pham vi 
ap 

3331 Thud GTGT phài np 
33311 Thué GTGTdu ra 
33312 Thul GTGT hang nhp khdu 
3332 PhI,lphI 
3334 Thud thu nhp doanh nghip 
3335 Thu thu nhp cá nhãn 
3337 Thukhác 
3338 Các khoãn phãi np nhà nirâc khác 

25 334 Phãi trã ngirô'i lao dng M9i dan vj 
3341 Phái trã cong chirc, viên chfrc 
3348 Phái trã nguii lao dng khác 

26 336 Phäi trã ni b MQi dan vj 
27 337 Tm thu MQi dan vj 

3371 Kinh phi hoat dng bang tin 
3372 Vin trçi, vay ni nwrc ngoài 
3373 Tm thu phi, 1 phi 
3374 U'ngtnicdtoán 
3378 Tmthukhác 
33781 Tgm thu tit hogt d5ng dá'u thu 
33782 Tam thu v thanh lj, nhwqng ban TSCD 
33786 Tçzm thu tài chInh cong doàn 
337861 TQm thu doàn phi cOng doàn 
337862 Tgm thu kinh phi cong doàn 
337863 Tçm thu tài chInh cOng doàn n5i bô 
33 788 Các khoán tgm thu khdc 

28 338 Phãi trã khác 
Dan vj CO 
phat sinh 

3381 Các khoán thu hO,  chi hO 
3382 Phãi trá nçi vay 
3383 Doanh thu nhn truâc 
3388 Phãitrãkhác 
33881 Phái trá c4z,  trên v TCCD 

33882 Phái trá câ'p duái v TCCD 

33883 Phái Ira ncri chzta thành 4p  cOng doàn cc' sà 
33888 Phái trá khác 

29 346 Kinh phi cp cho cp dirOi 
CO 

30 348 Nhn dt ccc, k qu5, k ctrçrc DVSN 
31 353 Các qu dc thu M9i dan vj 
32 366 Các khoãn nhn trtthc chtra ghi thu MQi dan vj 

3661 NSNNcâp 
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s6 
TT 

S hiu 
TK cap 1 

S hiu 1K 
cap 2,3,4 

A ,. Ten tai khoan 
Pham vi 
ap dyng 

36611 Giá frj con 4ii cza TSCD 
36612 Nguyen lieu, vat lieu, cong c, dyng cy tn kho 
3662 Vin trçi, vay nq nuàc ngoãi 
36621 Giá trj con igi cia TSD 
36622 Nguyen lieu, vat lieu, cOng cy, dyng cy tn kho 
3663 Phi duçc khAu tth, d 1i 
36631 Giá trj con lal cia TSCD 
3 6632 Nguyen lieu, vat lieu, cong cy, dyng cy tn kho 
3664 Kinh phi du tir XDCB 

LOAI 4 
33 411 1Ngun vn kinh doanh DVSN 

34 413 Chênh 1ch t giá hi doái MQi dan vj 

35 421 Thng dir (thâm hyt) lily k Mi dcm VI 

4211 Thng du (thâm hiit) tir hot dng hãnh chmnh S%T nghip 

4212 Thng dir (thâm hiit) tr hot dng SXKD, djch vi 
4213 Thng du (thâm hit) tr hot dng tài chInh 
4216 Thng du thãm hiiO ci'ia hot dng t.âi chinh cong doàn 

4218 Thng dix (thâm h%it) tr hot dng khác 

36 431 Các qu5 M9i dan vj 

4311 Qu5' khen thu&ng 
43111 NSNNcá'p 
43118 Khác 
4312 Quphüc1ci 
43121 Qu9phicicri 
43122 Qu9phüc lcii hInh thành TSCD 
4313 Qu5 b sung thu nhp 
4314 Qu5 phát trin hot dng sr nghip 
43141 Qu5i Phát trkn hogt dang sir nghip 
43142 Qu9 PTHDSN hInh thành TSCD 
4315 Qu)' dir phông n djnh thu nhp 

4316 Qu thuc hot dng cong doàn Vit Nam 
D 

43 161 Qu du tzr ca so vat chat 
431611 gu ddu hr c sO vat  chat bang tiên 
431612 thành TSCD 
43162 Qu9 ddu hr thilt chl cOng doàn 
431621 QujY ddu tu' thilt chl cOng doàn bcng t14n 
431622 Qu9 dcu tit thkt chl cOng doàn hInh thành TSCD 
43163 Qu9 hoçt dng thwâng xuyên 
43164 Qu9 báo v ngithi lao dang 

37 468 Ngun cal cách tin hrong MQi dan vj 
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A So 
TT 

A •A So hiçu 
TK cp 1 

S hiu TK 
dp 2, 3,4 

Ten tài khoãn 
Pham vi 
áp dyng 

LOAI 5 

38 511 A Thu hoot dng do NSNN cap 
DcinvjcO 
phát sinh 

5111 Thu&ng xuyên 
5112 Không thtring xuyên 
5118 Thuhotdngkhác 

39 512 Thu vin trcr, vay ncr nLrOc ngoài 

Don vj Co 
nhn vin 

trçi, vay nçi 
rnrâc ngoài 

5121 Thuvintrçi 
5122 Thu vay nçi nuâc ngoài 

40 514 Thu phi dircrc khu trir, d • 

Don vi có 
thu phi 

ducic khu 
trr, dê lai 

41 515 - Doanh thu tài chInh DVSN 
42 516 Thu tài chlnh cong doàn M9i don vj 

5161 Thu doàn phi cong doàn 

5162 Thu kinh phi Cong doân 
5168 Thukhác 

43 531 Doanh thu hot dng SXKD, djch vy DVSN 
LOAI 6 

44 611 Chi phi hotdng 

6111 Thucingxuyên 
Don vj CO 
phát sinh 

61111 
Clii phi tin hecrng, tin cong và chi phi khOc cho 
nhán vien 

61112 ChiphI vt tie, cOng cy và d/ch vy dã sz dyng 
61113 Chi phi hao mon TSCD 
61118 Chi phi hogt d3ng khác 

6112 Khôngthu&ngxuyên 
Don vi có 
phát sinh 

61121 
Clii phi tin lzeong, tin cOng và chi phi khác cho 
nhán viên 

61122 Chi phi vat tie, cOng cu và djch vy dã th dyng 
61123 ChiphIhaomOn TSCD 
61128 ChiphI hogt d3ng khác 
6113 Chi phi hot dng Cong doàn 

61131 
Chi tr4ec tkp chám lo, báo v, dào tgo doàn viên 
va ngwài lao dng 

61132 Chi tuyên truyn doàn viên và ngze&i lao d3ng 
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A So 
TT 

A . So hieu 
A TK cap 1 

A So hiçu TK 
A cap 2, 3,4 

Ten tai khoan 
Phm vi 
ap ding 

61133 Chi phi quán lhành chInh 

61134 
Chi lztcvng, phy cá'p và các khoán phái np theo 
lu-crng 

61135 Chi cza dcrn vj chwa thành 4p  CDCS 
61138 Chikhác 

45 612 A Chi phi tir nguon viçn trçv, vay ncr niroc ngoà. 

Dcin vj có 
nhânviên 
trçl,vay iuY 
nuàc ngoài 

6121 Chi tr ngun vin trçi 
6122 Chi tr ngun vay nç nuàc ngoài 

46 614 Chi phi hot dng thu phi 

6141 
Chi phi tin 1rnng, tin cong và chi phi khác cho 
nhân viên 

6142 Chi phi vt tii, cong cii và djch vu dä si'r d1ing 
6143 Chi phi khu hao TSCD 
6148 Chi phi hoat dng khác 

47 615 Chi phi tài chInh DVSN 
48 632 Giá vn hang ban DVSN 
49 642 Chi phi quãn 1 cüa hot dng SXKD, djch vy DVSN 

6421 
Chi phi tin lucing, tin cOng và chi phi khác cho 
nhân viên 

6422 Chi phi vt ti.r, cong ci và djch vii dA sCr dimg 
6423 Chi phi khAu hao TSCD 
6428 Chi phi hot dng khác 

50 652 Chi phi chira xác djnh di tirçrng chju chi phI MQi &ln vi 

6521 
Chi phi tin lrnmg, tin cOng và chi phi khác cho 
nhân vién 

6522 Chi phi vt ttx, cOng ci và djch vi d si'r dung 
6523 Chi phi khAu hao và hao mon TSCD 
6528 Chi phi hoat dng khác 

LOAI 7 
51 711 Thu nhp khác Mci &mvj 

7111 Thunhptrthanh1,thuqngbántàisân 
7118 Thunhpkhác 

LOAI 8 
52 811 Chi phi khác Mi dn vj 

8111 Chi phi thanh l, nhtrçmg ban tài san 
8118 ChiphIkhác 

53 821 Chi phi thud thu nhp doanh nghip DVSN 
LOAI9 
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So 
IT 

. So hiçu 
TK cap 1 

So hiçu TK 
cap 2, 3,4 

Ten tai khoan Pham vi 
ap ding 

54 911 Xác dlnh  kt qua M9i &Yn V! 
9111 Xác djnh kt qua hot dng hành chInh sii nghip 
9112 Xác dlnh  kt qua hoat dng SXKD, djch vii 
9113 Xác djnh k& qua hot dng tài chInh 
9118 Xác djnh k& qua hoat dng khác 
91181 KIt qua hoqt d5ng thanh lj, nhwqng ban tài san 
91188 KIt qua hogt dng khác 

B CAC TA! KHOAN NGOAI BANG 
001 Tài san thuê ngoài 

2 002 Tài san nhãn gill h, nhn gia cong 
3 004 Kinh phi vin trQ không hoàn Ii 

0041 Nläm truàc 
00411 Ghi thu - ghi tgm &ng 
00412 Ghi thu - ghi chi 
0042 Nam nay 
00421 Ghi thu - ghi tgm zèng 
00422 Ghithu-ghichi 

4 006 Dir toán vay nq niróc ngoài 
0061 NãmtnrOc 
00611 TQm tng 
00612 Thrcchi 
0062 Nãm nay 
00621 Tgm zng 
00622 Thrcchi 

5 007 Ngoi t các 1oi 
6 008 Dir toán chi hot dng 

0081 Nãmtruâc 
00811 Dir toán chi thzthng xuyên 

008111 TQmzng 
008112 Thrcchi 
00812 Du toán chi không thithng xuyen 
008121 Timzng 
008122 Thcchi 
0082 Näm nay 
00821 Dir toán chi thzr&ng xuyen 

008211 Tam ing 
008212 Thrcchi 
00822 D toán chi không thir&ng xuyên 
008221 Tam t-ng 
008222 Thrc chi 

7 009 Dir toán du tir XDCB 
0091 Nämtnràc 
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S 
TT  

S hiu 
TK cp 1 

S hiu TK 
cp 2, 3,4 

Ten tài khoãn 
Phm vi 
ap ding 

00911 Tgmzng 
00912 Thrcchi 
0092 Näm nay 
00921 Tm i'ng 
00922 Thrcchi 
0093 NAm sau 
00931 TQm &ng 
00932 Thycchi 

8 012 Lnh chi tin thirc chi 
0121 NämtruOc 
01211 Chi thwàng xuyên 
01212 Chi không thuàng xuyên 
0122 Näm nay 
01221 Chi thwángxuyên 
01222 Chi không thzthng xuyên 

9 013 Lçnh chi tien tm trng 
0131 Namtruàc 
01311 Chi thu&ng xuyên 
01312 Chi khong thzthng xuyen 
0132 NAmnay 
01321 Chi thzthngxuyen 
01322 Chi không thzthng xuyên 

10 014 PhI dirçvc khu trr, d 1i 
0141 Chi thithng xuyên 
0142 Chi không thuing xuyên 

11 016 Phãi thu tài chInh cong doàn 

0161 DPCD con phãi thu 
0162 KPCD cOn phái thu 

12 018 Thu hot dçng khac dirçrc de lai 
0181 Chi thuOrng xuyen 
0182 Chi không thuing xuyén 

2. Danh miic tài khoãn k toán dc thã cüa don vj k toán cong doàn. 
A 2.1. Bo sung 03 TKcap 1 

a. Tài khoân 346- Kinh phi' cEp cho ciJp dithi 

b. Tài khoán 516- Thu tài chInh cong doàn, clii tilt: 

- TK 5161- Thu doàn phI cong doàn 

- TK 5162- Thu kinh phi cong doãn 

- 1K 5168- Thu khác 
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c. Tài khoãn 016- Phãi thu liii ch,'nh cong doàn, clii tilt: 

- TK 0161- Doàn phi cong doàn con phái thu 

- TK 0162- Kinh phi cong doàn cOn phái thu 

2.2. B sung 03 TK cp 2 

a. Thikhoin 4216 Thing dir (thâm hjit) cüa hoit d$ng thi chJnh cong doân 

b. Tài khoân 4316- Qu9 thuc hort dng cOng doàn Viçt Nam, chi tilt: 

- 1K 43161- Qu dutucasàvâtcht 

+ TK 431611- Qu9 dáu tu ccr sà vat  chát bang tin 

+ TK 431612- Qu9 dcu tw ca sà vat chá't hInh thành TSC'D 

- TK 43162- Qu5 du til thit ch cong doàn 

+ TK 431621- Qu9 ddu tw thilt chl cong doàn bang tin 

+ TK 431622- Qu9 dAu tw thilt ché' cOng doàn hInh thành TSCD 

- TK 43163- Qu5 hot dng thuing xuyên 

- TK 43164- Qu bâo v ngii&i lao dng 

c. Tài khoán 6113- chi phi hoqt dç3ng cOng doàn, chi tilt: 

- TK 61131- Chi trrc tip chäm to, bão v, dào t?o  doàn viên và ngis&i lao dng 

- TK 61132- Chi tuyên truyn doàn viên và nglxôi lao dng 

- TK 61133- Chi phi quãn 1 hânh chInh 

- 1K 61134- Chi 1i.rng, phi cap và các khoân phái np theo liiang 

- 1K 61135- Chi cüa dcin vj chisa thành l.p cong doàn co sâ 

- 1K 61138- Chi khác 
A 2.3. Chi tiet m9t so TK cap 3, 4 

.A a. Ta, khoan 1388- P/ia, thu khac, clii tiet: 

- 1K 13881- Phãi thu cp trên v TCCD 

- 1K 13882- Phâi thu cp du&i v TCCD 

- 1K 13888- Phâi thu khác 
. . .A b. Ta, khoan 3378 - T9m thu khac, chi tiet: 

- 1K 33781- Tm thu tir hot dng du thu 

-1K 33782- Tm thu v thanh l, nhi.rcing ban TSCD 

- 1K 33786- Tm thu tài chinh cong doàn, chi tit: 

+ TK 337861- Tgm thu doàn phi cOng ä'oàn 
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+ TK337862- TçzmthukinhphIcóngdoàn 

+ TK 337863- Tgm thu tài chInh cong doàn nç3i b5 

- TK 33788- Các khoân t?m  thu khác 
9 9* 7 F c. Tat khoan 3388- P/tat Ira kizac, c/i: het: 

- TK 33881- Phái trá cp trén v TCCD 

- TK 33882- Phái trá cp duâi v TCCD 

- TK 33883- Phãi trâ nai chua thành 1p cong doàn ca s& 

- TK 33888- Phái trâ khác 

CHU'YNG In 

NQI DUNG, KET CAU vA PHUONG PHAP GHI CHEP 

TA! KHOAN KE TOAN DAC THU CUA TO CHC CONG DOAN 

1. Tài khoãn 1388- Phãi thu khác 

1.1. Nguyen tc k toán 

- Tài khoãn nay dung d phãn ánh các khoãn phái thu cp trên, cap dithi 
ye tài chInh cong doàn, các khoân phãi thu khác (tth các khoãn phâi thu dä dirçic 
phán ánh a các TK 1381 -Phâi thu tin lAi; TK 13 82-Phâi thu cô tüc, lçii nhun; 
TK 1383-Phái thu các khoãn phi và 1 phi) và tInh hInh thanh toán các khoãn 
phãi thu do. 

- Tài khoãn 13881- Phái thu cp trén v TCCD và Tài khoân 13882- Phâi 
thu cap drài ye TCCD chi dung khi dan vj xác djnh di.rçic s cOn phái thu chäc 
chãn ye tài chInh cong doàn theo báo cáo quy& toán vài dan vj cp trên, cap duài. 

- Các khoán phái thu diiçc htch toán chi tit theo tung di tlxqng phâi thu, 
trng khoán phái thu và t1rng lan thanh toán. Hch toán chi tiêt các khoán phãi 
thu thirc hin trên mu sO chi tiêt các tài khoân. 

1.2. Kt cu và ni dung phán ánh ella Tài khoãn 1388- Phãi thu khác 

Ben Nç: 

- S cOn phâi thu cp trén, cp di.râi v tài chinh cong doàn khi quyt toán 
(gôm phái thu theo so np nghia v1i, s phân phi theo t I, s kinh phi chi dto 
phôi hçip, phâi thu khác ye tài chInh cong doàn); 

- Các khoán phãi thu khác. 

Ben Có: 

- S dA thu cp trén, cp dithi v tái chinh cOng doàn (gm phái thu theo 
sO ntp nghia v1i, so phân phôi theo t' 1, s kinh phi chi do phôi hqp, phái thu 
khác v tài chInh cong doàn); 
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- Bü trü gii nçi phâi thu vâi nçi phái trâ cüa cüng mt di tiiçing; 

- S tin dâ thu cüa các khoãn nçi phãi thu khác. 

S dir Ben Ncr: Các khoãn con phãi thu nhixng chixa thu ducic. 

Tài khoãn nay có th có s6 dir ben Có: Phán ánh s dã thu kfrn hcin s 
phái thu. 

Tài khoán 1388 - Phãi thu khác, có 3 tài khoân cp 3: 

- Tài khoán 13881- Phái thu cd'p trên v TCCD: Phãn ánh các khoân phâi 
thu cap trén v TCCD và tInh hInh thanh toán các khoãn phâi thu do. 

- Tài khoán 13882- Phái thu ca'p dithi v TCCD: Phàn ánh các khoán phâi 
thu cAp dui v TCCD và tInh hInh thanh toán các khoãn phái thu do. 

- Tài khoán 13888- Phái thu khác. Phân ánh các khoãn phái thu khác 
ngoài các khoân phái thu dA phán ánh a trên. 

1.3. Phirong pháp hch toán k toán mt s nghip vu kinh t chü yu 
v phãi thu tãi chInh cong doàn 

1.3.1. Khi xác djnh s con phái thu cá'p trên, cá'p dithi v tài chInh cong 
doàn theo báo cáo quyét toán, ghi: 

NqcáclK 13881, 13882 

Co TK 33786- Tam  thu tài chInh cong doàn (337863). 

1.3.2. Khi thu dztov sophái thu ca'p lrên, ca'p dithi v tài chInh cong doàn, ghi: 

NcicácTK 111, 112 

Co cac TK 13881, 13882. 

1.3.3. Khi bit tri'rsphái thu vàphái z'rá cza citng mt di twçrng, ghi: 

Nçi các 1K 33881, 33882 

Co cac TK 13881, 13882. 

2. Tài khoãn 33786- Tam thu tài chInh cong doàn 

2.1. Nguyen tAc k toán 

- Tài khoân nay dung d phãn ánh các khoán tam  thu tài chInh cong doàn 
phát sinh tai  don vj nhrng chi.ra dü diu kiin ghi nhn doanh thu ngay. Các 
khoãn tam  thu phân ánh vào tài khoãn nay bao gm: Tam  thu doàn phi cong 
doãn, tam  thu kinh phi cong doàn và tam  thu tài chInh cong doàn ni b. 

- Các khoãn tam  thu doàn phi cong doàn, tam  thu kinh phi cong doàn chi 
duçic bach  toán  tai  dan vj dugc phân cAp thu. 

- Dan vj xác djnh s phâi np cAp trén, s cAp cho cAp dirói, s phái trã nai 
chua thành 1p CDCS và s &rçic d lai  dan vi theo t' 1 phân phôi trén ca s& so 
thirc thu và s phái thu tài chInh cOng doãn nOi  b nu xác djnh duc chäc chn. 
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- Tru&ng hçp thu kinh phi cong doân qua h thng tai khoán cong doàn 
Vit Nam, dan vj dtrçic phân cp thu phâi phãn ánh toànb so thu kinh phi cOng 
doàn vâo TK 337862- Tam thu kinh phI cOng doàn dê theo dOi vic phân bô 
kinh phi cong doàn cho các cp cOng doàn. 

- Di vâi dan vj không duçxc phân cp thu khi nhn duqc kinh phi cp duài 
np len hoc cp trên cp xung theo t 1 phãn phi thi dan vj phàn ánh so kinh 
phi nhn duçic vâo TK 337863- Tam  thu tài chInh cOng doàn ni b dê theo dOi. 

- Khi di chiu hoc quy& toán vài dan vj cp trên, cp duói nu phát 
sinh s phâi thu ye tài chInh cOng doàn, dan vj phãn ánh vào TK 33786- Tm 
thu tâi chInh cOng doàn dê theo dôi. 

- K toán phài theo döi chi tit timg khoãn tam  thu tâi chinh cOng doàn, 
khoãn nào dü diu kin ghi nhin doanh thu dixqc chuyên sang tài khoãn doanh 
thu tucing i'rng. 

2.2. Kt cu và ni dung phãn ánh cüa Tài khoãn 33786- Tm thu tài 
chInh cong doàn 

Ben Nq: Phân ánh s tam  thu tài chInh cOng doàn dã chuyên sang tài 
khoãn doanh thu tirang irng, s phái np cp trên, s phái cp cho cp drnri và s 
phái trá nai chixa thành 1p CDCS. 

Ben Có: Phán ánh các khoãn tam  thu tâi chInh cOng doàn phát sinh t?i 
danvj. 

S dir ben Có: Phãn ánh s tam  thu tài chInh cOng doàn hin con chiia 
phân phôi. 

Tài khoãn 33786- 
Trim 

thu tài chInh cong doàn, có 3 tài khoãn cap 4: 

- Tài khoán 337861- Tgm thu doàn phi cong doàn. Phãn ánh khoãn thu 
doàn phi cOng doàn phát sinh tai  dan vj duçic phân cp thu. 

- Tài khoán 337862- Tgm thu kinh phi cOng doàn: Phân ánh khoân thu 
kinh phi cong doàn phát sinh tai  dan vj &rçic phãn cp thu. 

- Tài khoán 337863- Tgm thu tài chInh cOng doàn n51 bô Phán ánh khoân 
thu doãn phi cOng doàn, kinh phi cOng doàn juan chuyén ni b phát sinh tai  dan 
vi khOng &rçlc phân cap thu và sO kinh phi chi dao  phôi hçip do Tng Lien doàn 
Lao dng Vit Nam cp. 

A . .. 2.3. Phirong phap ke toan m9t so nghiçp vy kinh te chu yeu 

2.3.1. K/il phát sinh các khoán thu kinh phi cOng doàn, doân phi cOng 
doàn tgi doii vj duqc phân cap thu, ké toán ghi. 

NcicácTK 111, 112 

Co TK 33786- Tam  thu tài chinh cOng doàn (337861, 337862). 

Djnh ks', phãn ánh ngun thu dan vj d1.rçic s1r ding theo t 1 phân phi, ghi: 
13 



Nçi 1K 33786- Tarn thu tài chInh cong doàn (337861, 337862) 

Co TK 516- Thu tài chInh cOng doàn (5161, 5162) 

Co TK 3388- Phâi trá khác (chi tit s phãi np cp trên, s phâi 
cap cho cap d.râi và so phái trâ don vj chua thành 1p CDCS). 

2.3.2. Dói vói thu kinh phi cong doàn qua h tMng tài khoán thu cüa 
cOng doàn Vit Nam. 

a. Tgi Tdng LDLD: 

- Di vâi tài khoãn thu tp trung cüa cOng doàn Vit Nam: 

+ CAn cü báo Co cüa Ngãn hang v s tin các don vj np vào tài khoãn 
cOng doàn Vit Nam, ghi: 

Nci 1K 112- Tin giri ngân hang (1K thu tp trung) 

Co 1K 338- Phái trâ khác. 

+ CAn cü báo Nçi cüa Ngân hang v s tin dã trIch trá các don vj theo t' 
1 quy djnh, ghi: 

Nçi 1K 338- Phái trá khác 

Co TK 112- lien gri ngân hang (TK thu tp trung). 

- Di vOi tài khoán nhn duçic 2% s6 phân phi cho Tng Lien doàn, cAn 
cü báo có cüa Ngân hang, ghi: 

Nçi 1K 112- Tin gri ngân hang (1K tin gri nhn 2% kinh phi thrcrc 
phân ph6i) 

Co 1K 33786- Tm thu tài chinh cOng doàn (337863). 

b. Tgi tc cháv cOng doàn dwctc phán ca'p thu: 

- Khi nh.n dugc tin, cAn cü chüng tii, ghi: 

Nci 1K 112- Tin gCri ngân hang 

Co 1K 33786- Tam  thu tài chInh cong doàn (337862). 

- CAn cr "Báo cáo thu kinh phi cong doàn khu vrc san xut kinh doanh 
qua tài khoán Cong doàn Vit Nam" ye so kinh phi dA phân phôi tr dung tü tài 
khoan thu tp trung cho các don vj có lien quan, hach  toán so da trã cho các don 
vi theo t$' 1, ghi: 

Nq TK 3388- Phái trá khác (33881, 33882) 

Co 1K 33786- Tam  thu tài chInh cOng doàn (337862). 

- Sau khi thrc hin di chiu (chi ti& s cIA phân b cho cp trên, cp 
duói, st phái trá noi chiia thành 1p CDCS), quyt toán s kinh phi phân b tr 
dng qua tâi khoãn cOng doàn Vit Nam, ghi: 
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Nq TK 33786- Tam thu tài chInh cong doàn (337862) 

Co TK 338- Phài trá khác (33881, 33882, 33883). 

2.3.3. Khi nhn dwçrc so' kinh phi cOng doàn, doàn phi cOng doàn do cOng 
doàn c4p dithi n5p len, cOng doàn ca'p trên cap xuông theo tj' l phán phOi hoác 
so' kinh phi chi dgo phói hcip do TOng Lien doàn Lao dông Vit Nam cap, ghi: 

NçicácTK 111, 112 

Co TK 33786- Ttm thu tài chInh cong doân (337863). 

2.3.4. Cuo'i /g) can c& vào so' lieu quyê't toán: 

- Xác djnh s phái thu cp trén, cp duâi v tài chInh cong doàn, ghi: 

Nçi các TK 13881, 13882 (chi tit s con phâi thu theo quyêt toán) 

Co TK 33786- Tm thu tài chInh cong doàn (337863). 

- Xác djnh phn kinh phi darn vj &rcic sCr ding, ghi: 

Nq TK 33786- T?m  thu tài chInh cong doàn 

Co TK 516- Thu tài chInh cOng doàn (5161, 5162). 

3. Tài khoãn 3388- Phãi trã khác 
A A 3.1. Nguyen tac ke toan 

- Tài khoán nay dung d phán ánh các khoán phãi trá cp trén, cp duài v 
tài chInh cong doãn, so kinh phi cong doân phái trá cho non chua thành 1p cOng 
doàn car s&, các khoán phái trá khác (tth các khoân phái trá dâ ducic phán ánh a 
các TK 3381- Các khoân thu h, chi h; TK 3382-Phãi trá nçi vay; 1K 33 83-
Doanh thu nhn tnràc) và tInh hInh thanh toán các khoãn phâi trâ do. 

- K toán phái mi s chi tit theo dOi trng ni dung cho trng di tuçlng 
phâi trá. 

3.2. Kt cu và ni dung phãn ánh cüa Tài khoãn 3388- Phãi trã khác 

Ben Ncr: 

- Các khoân dâ trá cAp trén, cAp dx&i v tài chInh cong doàn (gm s n 
nghTa vi, sO phãn phôi theo t i, so kinh phi chi dao  phôi hqp, phâi trâ khác ye 
tài chInh cOng doàn); 

- S kinh phi cong doàn dã trã cho darn vj khi thành Ip cong doàn car sâ; 

- BO tth gii) nçi phái trâ vói nçi phái thu cüa cüng mt d& flrcing; 

- S tin dâ trá cüa các khoãn nçi phái trá khác. 

Ben Có: 

- Các khoãn phâi trâ cp trên, cAp duai v tài chInh cOng doàn (gôm so 
np nghia vii, sO phân phôi theo ti i, so kinh phi chi dao  phOi hqp, phái trâ khác 
ye tài chInh cong doàn); 

- S kinh phi cong doàn phái trá cho ncii chua thành 1p  cOng doãri car sâ; 
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- Các khoân phái trâ khác. 
A P So dir ben Co: 

- Các khoãn phãi trâ cp trén, cp drâi v tài chInh cong doàn con phâi trâ 
cuôi kS'; 

- S kinh phi cOng doãn cOn phái trâ cho nai chira thành 1p cong doàn cci 
si cuOi kS'; 

- Các khoãn phái trá khác cOn cui kS'. 

Tài khodn 3388- P/nil Ird k/ide, có 4 tài khodn cIp 3: 

- Tài khoán 33881- Phái trá cap trén v TCcD: Phán ánh các khoân phái 
trâ cap trên ye TCCD và tInh hInh thanh toán các khoân phái trá nay. 

- Tài khoán 33882- Phái trá câ'p du'ái v TCCD: Phãn ánh các khoán phâi 
trâ cap duth ye TCCD và tInh hInh thanh toán các khoãn phài trá nay. 

- Tài khoán 33883- Phái trá nc/i c/nra thành 1p cong doàn co s&: Phân 
ánh s kinh phi cOng doàn phâi trâ nai chi.ra thành Ip cong doàn Ca sâ và tInh 
hInh thanh toán các khoán phái trá nay. 

- Tài khoán 33888- Phái trá khác. Phãn ánh các khoãn phái trâ khác cüa 
dan vj ngoài các khoãn phâi trá dã phân ánh ô các tài khoãn 33881, 33882, 
33883 trên. 

3.3. Phtroiig pháp hch toán k toán mt s nghip vii kinh t chü yu 

3.3.1. Khi xác djnh sphái trá cá'p trên, cá'p du'ài v tài chInh cong doàn, 
sO' kinh phi cOng doàn phái trá nc/i c/nra thành l2p cong doàn cct sà, ghi. 

Nq TK 33786- Tim thu tài chInh cOng doàn 

Co các TK 33881, 33882, 33883. 

3.3.2. K/il thanh toán sO' phái trá cá'p trên, dithi ve tài chInh cong doàn, 
cá'p trá sO' kinh phi cOng doàn cho dc/n vj khi thành 12p cOng doàn cc só, ghi: 

Nçi các TK 33881, 33882, 33883 

CócácTK 111, 112. 

3.3.3. Khi bui trz'r sO' phái thu và phthi trá cüa cuing môt dO'i tzrcrng, ghi: 

Nçi các TK 33881, 33882 

Co các 1K 13881, 13882. 

4. Tài khoãn 346- Kinh phi cp cho cp dirol 

4.1. Nguyen tc hich toán 

- Tài khoán nay si:r ding a các dan vj k toán cp trén d phán ánh s kinh 
phi ma dan vj cp trên cp cho dan vj cp duâi (nguôn h trçY ngoài t 1 cap 
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du&i &rçxc hirâng) theo cc ch tài chInh cong doân và tInh tInh thanh toán s 
kinh phi do. 

- Din vj cp kinh phi phái ma s k toán theo dOi chi ti& các dn vi c.p 
duâi duçic cp kinh phi 

4.2. Kt cu và ni dung phãn ánh cüa Tài khoãn 346- Kinh phi cp 
cho cp dtrói 

Ben Nq: 

- S kinh phi dA cp cho thin vj cp dithi; 

- Thanh toán bü tri'r gita s kinh phi cp cho cp dithi và s kinh phi phâi 
thu cüa cap duâi; 

- S kinh phI cp dithi duçic giãm np theo quyt djnh cüa cp cO thm quyn. 

Ben Có: S kinh phi phái c.p cho cap dithi. 

S dir ben Có: S kinh phi con phái cp cho c.p dtrâi 

4.3. Phirong pháp hch toán k toán mt s nghip vii kinh t chü yu 

4.3.1. Xác djnh sá kinh phi tit qu9 cá'p cho cáp dwái, ghi. 

Nçi TK 4316- Qu5' thuc hot dng cong doàn Vit Nam 

CO TK 346- Kinh phi cp cho cp duói. 

4.3.2. Thanh toán bI tth gifra sá /dnh phi cá'p cho cá'p dithi và s kinh phi 
phái thu cia cap dithi, ghi: 

Nq TK 346- Kinh phi cp cho cp dithi 

Co TK 337863- Tm thu tài chInh cong doàn ni b (Bü trir vâi s6 
KP phài thu nm nay) 

CO TK 13882- Phãi thu cp duâi v TCCD (Bü tth vói s KP phâi 
thu näm trithc). 

4.3.3. Khi cá'p kinh phi cho cá'p dethi, ghi: 

Nç TK 346- Kinh phi cp cho cp drii 

CócácTK 111, 112. 

5. Tài khoãn 4216- Thng dir (thâm hiit) cüa hot t1ng tài chInh cong 
doàn 5.1. Nguyen tãc k toán 

- Nguyen t& hch toán tâi khoãn nay tuãn theo nguyen tAc hch toán cUa tái 
khoãn 421- Thng du (thâm hit) lily kê quy djnh ti Thông tu 107/2017/TT-BTC. 

- Tãi khoán nay dUng d phãn ánh thng so chênh 1ch thu, chi hot dng 
cong doàn cUa do'n vi ti ngày 1p báo cáo tài chinh và vic xU 1 s thng dir 
hoc thâm ht cUa hoat dng cong doàn. 
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- Vic phãn phi và sir dicing s thng dtr hoc bü dp thâm hiit phái tuân 
thu theo các quy djnh hin hành cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

5.2. Kt cu và ni dung phãn ánh cüa Tài khoãn 4216- Thng dir 
(thâm hit) cüa hoit dng tài chInh cong doàn 

Ben Nc': 

- Thâm hiit phát sinh do chi phi hoat dng cong doàn trong k' ion hm thu 
tài chInh cong doãn trong kS'; 

- Kt chuyn (phân phi) thng dx vào các tài khoãn lien quan theo quy djnh. 

Ben Có: 

- Thng di.r phát sinh do thu tài chInh cong kS'  iOn hcm chi hot dng cong 
doàn trong ks'; 

- Kt chuyn s thâm hiit vào các tài khoãn lien quan kbi có quyt d4nh  xir 1. 

Tài khoãn 4216 có s dir ben Nc' hoc s dir ben Có: 

So' dw Ben Ncr: So' thám h.it (1) con igi chu-a th l. 

SO' dw ben Có: Sc4 thng du' (7i) cOn igi chwa phán phO'i. 

5.3. Phirong pháp hch toán k toán mt s nghip vii kinh t chü yu 

5.3.1. CuO'i nám, ké't chuj4n các khoán thu, chi tài chInh cOng doàn: 

- Kt chuyn các khoán thu tài chInh cong doàn, ghi: 

Nçi 1K 516- Thu tài chInh cOng doàn 

Co TK 911- Xác djnh kt qua (9111) 

- K& chuyn các khoán chi phi hoat dng cOng doàn, ghi: 

Nçi 1K 911- Xác djnh kt qua (9111) 

Co TK 611- Chi phi hoat dng. 

5.3.2. TInh và ket chuyJn so' thgng du' (thám hyt) cüa hogt dç3ng cOng doàn: 

- Nu thng dis (lâi), ghi: 

Nq TK 911- Xác djnh kt qua 

Co TK 4216- Thng dii (thâm hiit) cüa hot dng tài chInh cOng doàn 

- Nêu thâm hiit, ghi: 

Nçi TK 4216- Thng dii (thâm hit) cüa hoat  dng tài chInh cong doãn 

Co TK 911- Xác djnh kt qua. 

5.3.3. Xz. ipsO' thqng du' theo co' ché' tài chInh hin hành, ghi: 

Nçi 1K 4216- Thng dii (thâm hitt) cüa hoat dng tài chinh cong doàn 

Co cac TK 353, 431. 
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5.3.4. Can c& vào quy djnh cia cá'p có thám quyn, don vj th l•  sá thám 
hyt theo cc" chl tài chInh hin hành, ghi. 

NçiTK 431- Các qu5' 

Co TK 4216- Thng dir (thâm h%it) cüa hoat dng tài chInh cong doàn 

5.3.5. Riêng do'i vài các TSCD duric mua bang Qu9 thu($c hogt dç3ng cong 
doàn Vit Nam: 

- Khi tInh hao mon TSCD, ghi: 

Nçi TK 611- Chi phi hot dng (61113) 

CO TK 214- Khu hao và hao mOn lüy ké TSCD. 

- Cui nAm, kt chuyn s hao mOn dâ tInh trong näm, ghi: 

Nçi TK 4316- Qu5' thuOc ho,t dng cong doàn Vit Nam (431612, 431622) 

CO TK 421- Thng dir (thâm hit) lüy k (4216). 

5.3.6. Tru&ng hcip don vj thrc hin theo d an khoán chi quán l hành 
chInh: 

- Djnh kS',  can ci.'r vào d an khoán chi, nu &rçic phép tm chi b sung thu 
nhp cho ng1.r&i lao dng trong dan vj, phán ánh so phâi trá ng1xii lao dng, ghi: 

NçiTK 137- Tm chi (1371) 

Co TK 334- Phãi trã ngui lao dng 

- Khi chi b sung thu nh.p cho ngu?i lao dng, ghi: 

Nq TK 334- Phâi trâ ngi.r&i lao dng 

COcácTK 111, 112. 

- Cui närn, sau khi hoàn thành các nhirn vii dixçic giao, Ca quan cOng 
doàn xác djnh so kinh phi quán 1 hành chinh tiêt kim dixqc, kêt chuyên so dã 
tm chi trong näm, ghi: 

Nq TK 421- Thng dir (thâm hut)  lQy k (4216) 

Co TK 137- Tm chi. 

- Tru?ng hqp s kinh phi tit kim chi vk chira sü ding h&, ca quan 
cong doàn duqc trIch 1p qu dir phOng on djnh thu nhp, ghi: 

Nq TK 421- Thng dir (thâm hiit) lüy k 

Co TK 431- Các qu (4315). 

- Khi tInh s b sung thu thp cho ngtthi lao dng tü Qu5' dir phOng n 
djnh thu nhp, ghi: 

NçiTK 431- Các qu5' (4315) 

Co TK 334- Phâi trá ngir?:ii lao dng 

- Khi thanh toán cho ngu&i lao dng: 
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Nci TK 334- Phái trâ ngu?ñ lao dng 

CócáclK 111, 112. 

6. Tài khoãn 4316- Qu5 thuc hot dng công ttoàn Vit Nam 

6.1. Nguyen tc k toán: 

- Tài khoán nay phãn ánh các Qu5r thuc hoat dng cong doàn Vit Nam 
và tInh hInh sü dicing các qu5' do. 

- Các Qu5 thuc boat  dng cong doãn Vit Nam phâi duqc hInh thành và 
sr diing diing mic dIch theo quy djnh cüa lông Lien doàn, dn vj phái m s 
theo dôi chi tiêt tüng loai qu và chi tit theo nguôn hInb thành qu. 

6.2. Kt cu và ni dung phãn ánh cüa Tài khoãn 4316- Qu5 thuc 
hot dng cong doàn Vit Nam 

Ben Ncr: Các khoãn chi tir các qu5. 

Ben Có: lrIch l.p các qu t1r thng dis (chênh loch  thu In hn chi) cUa 
các boat  dng theo quy djnh cUa Tng lien doàn. 

S dir hen Có: S qu hin cOn chua sr dçing. 

Tài khoán 4316- Qu9 thu3c hoit d3ng cong doàn Vit Nam, có 4 tài 
khoãn cp 3: 

- Tài khoán 4316]- Qu9 du tu' cci sá vat  cMt. Phán ánh tInh hInh tang, 
giãm qu5 du tu ci si vt chAt cUa cong doàn Vit Nam. 

Tâi nay có 2 tâi khoân cAp 4: 

+ lài khoân 431611- Qu dAu tix Co s 4t chAt bng tin: Phân ánh tInh 
hInh tang, giám qu dAu tu Ca s 4t chat bang tin; 

+ lài khoân 431612- Qu5 dAu tu co sâ vt chAt hInh thành TSCD: Phân 
ánh tInh hInh tang, giâm qu dAu tu co sâ 4t chAt dã hInh thành TSCD. 

- Tài khoán 43162- Qu9 öAu tu' thié't ché' cong doàn: Phân ánh tInh hInh 
tang, giãm qu5 dAu tix thiét chê cong doàn cüa Cong doân Vit Nam. 

Thi khoân nay có 2 tài khoân cAp 4: 

+ lài khoán 431621- Qu5 dAu tu thi& ch Cong doàn bAng tin: Phãn anh 
tInh hInh tang, giãm qu dâu tu thit chê cong doàn bAng tin; 

+ lài khoân 431622- Qu5 dAu ti thit ch Cong doàn bInh thành TSCD: 
Phân ánh tInh hInh tang, giãm qu5 d&u tix thi& ch cong doàn dä hlnh thành 
TSCD. 

- Tài khoán 43163- Qu9 ho cit dç5ng thwô'ng xuyên: Phãn ánh tInh hInh 
tang, giãm Qu hoat dng thisng xuyên cüa cOng doàn Vit Nam. 
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- Tài khoán 43164- Qu9 báo vç ngu'&i lao d5ng: Phãn ánh tInh hInh tAng, 
giàm Qu5 bâo v nglx&i lao dng cüa cong doàn Vit Nam. 

6.3. Phirong pháp hch toán k toán mt s nghip vy kinh t chü yu 

6.3.1. TrIch lcp Qu9 thu(5c hoçit d3ng cong doàn Vit Nam tir thng du 
cza các ho cit dc5ng trong nàm, ghi: 

Ng TK 421- Th.ng du (thâm hut)  lüy k 

Co TK 4316- Qu5' thuc hoat dng cOng doàn Vit Nam. 

6.3.2. Khi du'crc ca'p trên cá'p Qu9 du tu cc' so vqt chat d mua sam, dcu 
tu'XDCB, ghi. 

Nçi TK 112- Tin gri Ngân hang, Kho bac 

Co TK 4316- Qu thuc hoat  dng cong doàn Vit Nam (431611). 

6.3.3. Tru-Ong hçip TSCD hlnh thành bang Qu9 &u tu' cci sO vt cMt, Qu9 
dáu tu' thiét chê cOng doàn: 

- Khi mua TSCD, ghi: 

NqTK 211- TSCD hthi hInh 

CócáclK 111, 112,331,... 

Dông th&i, ghi: 

Nq 1K 4316- Qu5i thuOc hoat dng cOng doàn Vit Nam (431611, 431621) 

Co 1K 4316- Qu5' thuc boat dng cOng doàn Vit Nam (431612,431622) 

- TInh hao mOn TSCD, ghi: 

Nq TK 611- Chi phi hoat  dng (61113) 

Co TK 214- Khu hao và hao mOn lüy k TSCD. 

- Cui nAm, kt chuyn s hao mOn dã tinh trong nAm, ghi: 

Nq 1K 4316- Qu thuc hoat  dng cOng doàn Vit Nam (431612, 431622) 

Co TK 421- Thng dii (thâm hit) lily k (4216). 

6.3.4. Xây du'ng cc' ban bcng Qu9 &u tu- ccr sO' vat cha't, Qu9 dcu tu' thiAt 
ché cOng doàn: 

- Khi phát sinh chi phi du tu XDCB, ghi: 

Nçi TK 241- XDCB do dang 

COcáclK 111, 112,... 

- Khi cong trInh hoàn thành bàn giao dua vào sO dung, cAn cO giá tn quyêt 
toán cOng trInh (ho.c giá tam  tInh), ghi: 

NçTK211-TSCDhUuhInh 

Co 1K 241- XDCB dO dang (2412). 
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Dng thxi, ghi: 

Nçi TK 4316- Qu thuc hoat  dng cong doàn VietNam (431611,431621) 

Co TK 4316- Qu' thuc hoat  dng cong doàn Vit Nam (431612,431622) 

6.3.5. Hach toán ca'p kinh phi cho cqp dithi tit qu9 

- Tai don vj cp trên: 

+ Can cir h so chrng tü v vic h trq kinh phi cho don vj cp duói, ghi: 

Nq TK 4316- Qu thuc hoat dng cong doãn Vit Nam 

Co TK 346- Kinh phi cp cho cp dithi 

+ Khi chuyn tin, can ci'r chirng tü, ghi: 

Nçi TK 346- Kinh phi cp cho cp duói 

Co TK 112- Tin gi'ri ngân hang, Kho bac 

- Tai don vj cap dithi: 

+ Khi nhn dtrçic tin, can cü chüng tir, ghi: 

Nçi TK 112- Tin gài ngân hang, Kho bac 

Co TK 4316- Qu thuc boat  dng cOng doàn Vit Nam 

+ Khi chi phi b&ng tin, can cir chrng tr, ghi: 

Nçi TK 6113- Chi phi hoat dng cOng doàn 

CóTK 111, 112 

+ Cui ks', kt chuyn s dA chi hoat  dng tr ngun qu5 nhn cp trén cp: 

Nç 4316- Qu thuc hoat dng cong doàn Vit Nam 

Co TK 421- Thng d.r (thâm hit) 1u5' kê 

6.3.6. K/il don vj nhn bàn giao tài chIn/i, ghi. 

NçicáclK 111, 112, 138... 

Co TK 4316- Qu5 thuc boat dng cOng doàn Vit Nam. 

6.3.7. Khi bàn giao tài chIn/i theo qu)4t djnh cüa don vj, ghi: 

Nq TK 4316- Qu5 thuc hoat  dng cOng doàn Vit Nam 

CócáclK 111, 112. 

6.3.8. K/il nhcn dwcic thông báo milii giám nóp cza ca'p trên, ghi: 

No TK 33881- Phái thu cp trên v TCCD 

Co TK 4316- Qu thuc boat dng cOng doàn Vit Nam.. 

6.3.9. Cui /cj>, kIt chuyln sl dâ chi hoot d5ng tic ngun Qu9 hogt dç5ng 
thithngxuyên, ghi: 
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Nçi TK 4316- Qu5' thuc hoat dng cong doãn Vit Nam (43163) 

Co TK 421- Thng du (thâm h1it) lily k (4216). 

7. Tài khoãn 516- Thu tài chInh cong doàn 
A h 7.1. Nguyen tac ke toan 

- Tài khoân nay dung cho cac dan vj k toán cong doàn d phàn ánh các 
khoân thu tài chinh cong doàn dan vj duqc sir diing bao gOm: 

+ Thu doàn phi cong doàn; 

+ Thu kinh phi cong doàn; 

+ Thu khác cüa t chrc cong doàn: Thu hoat dng kinh t do cong doàn 
to chüc, thu ti'r các hot dng van hóa the thao, thu các dan vi sr nghip np 
nghTa v len cap trên,... 

- Khi phát sinh các khoãn thu kinh phi cong doàn, doàn phi cong doàn, 
các khoãn thu luân chuyên ni b theo t 1 phân phi dan vj phãn ánh vào TK 
33786- Tam  thu tài chInh cong doàn. Djnh ks', dan vj xác djnh so phân phôi cho 
cap trên, cap du9i; phn dan vj &rçvc sir diing là ngun thu cüa dan vj và h.ch 
toán vào TK 516- Thu tâi chinh cong doàn. 

- Cui näm, kt chuyn toàn b s thu tài chInh cOng doàn vào TK 911-
Xác djnh kêt qua (9111) d xác djnh th.ng du (thâm h%lt). Vic xir l so chênh 
lch thu lan han chi cüa hoat dng cong doàn duçic thrc hin theo quy djnh hin 
hành cüa Nhà nuâc và Tong Lien doàn. 

- Dan vj phái ma s k toán theo dôi chi ti& theo các ni dung thu tài 
chInh cong doãn phát sinh tai  dan vj. 

7.2. Kt cu và ni dung phãn ánh cüa Tài khoãn 516- Thu tài chInh 
cOng doàn 

Ben Ncr: K& chuyn s thu tài chinh cong doàn dan vj duçic sir ding sang 
tài khoãn 911 "Xác djnh kt qua". 

Ben Có: S thu tài chinh cong doàn dan vi duçic sü diing gm: Doàn phi 
cong doàn, kinh phi cong doàn và các khoân thu tài chinh cOng doàn khác. 

Tài khoãn nay không có s dir cui ky. 

Tài khoán 516- Thu tài chInh cong doãn, có 3 tài khoãn cp 2: 

- Tài khoán 5161- Thu doàn phi cOng doàn: Phàn ánh s doàn phi cong 
doàn dan vj dtrqc si'r d%ing. 

- Tài khoán 5162- Thu kinh phi cong doàn: Phân ánh toàn b so kinh phi 
cong doàn dan vj di.rgc sir diing. 

- Tài khoán 5168- Thu khác: Phãn ánh các khoãn thu tài chInh cong doàn 
khác ngoài các khoãn thu dâ phán ánh a các TK trên. 
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7.3. Phtrong pháp k toán mt s nghip vii kinh t chü yu 

7.3.1. Djnh kj), phán ánh ngun thu don vj dtrov si dung theo tj' l phán 
phôi, ghi: 

Nçi 1K 33786- Tam  thu tài chInh cong doàn 

Co TK 516- Thu tâi chInh cong doàn (5161, 5162) 

CóTK3388-Pháitrâkhác. 

7.3.2. Hgch toán tgi t ch&c cong doàn noi chwa thành 1p  cOng doàn cc sà 

- Khi nhn khoãn thu, can cü chi'rng tir, ghi: 

Nq TK 111, 112- Tin met, Tin giri ngân hang 

Co 1K 33786- Tam  thu tài chInh cong doàn. 

- Can cr t) 1 phãn phi cho dan vj nai chua thành 1p cong doàn ca sâ, ghi: 

Nq 1K 33786- Tam  thu tài chInh cOng doàn 

Co TK 33883- Phái trã nai chira thành l.p cOng doàn ca s&. 

- Khi chi phi các boat dng cho dan vj nai chua thành 1p cOng doàn ca 
s&, can ctr chi'rng tIr, ghi: 

Nçi TK 611- Chi phi hoat  dng 

Co TK 111, 1 12- lien mat, Tiên gui ngân hang. 

Dông th&i, ghi: 

Nç TK 33883- Phâi trâ nai chua thành 1p cOng doàn ca sâ 

Co TK 516- Thu tâi chInh cong doàn (5162). 

- Di vói phn kinh phi cong doàn cp trâ cho don vi khi thành 1p cOng 
doàn Ca sâ, ghi: 

Nq 1K 33883- Phâi trã fbi chua thành 1p  cOng doàn Ca s& 

Co TK 111, 112- Tin mt, Tin gri ngânhàng. 

7.3.3. Khi phát sinh các khoán thu khác, ngán sách nhà nithc h6 trçt chi 
hogt d3ng thithng xuyên, hO tro d5t xuát và ho trct khác cho cOng doàn (co quan 
tài chInh khOngyêu cáu quyêt toán), ghi: 

Nq các 1K 111, 112 - Tin mat, Tiên giri ngân hang, kho bac. 

Co TK 5168- Thu khác. 

7.3.4. Cu4i nám, kit chuyn s thu tài chInh cOng doàn sang tài khoán 
xác djnh két qua, ghi: 

NçiTK 516- Thu tài chInh cOng doàn (5161, 5162, 5168) 

Co TK 911- Xác djnh kt qua (9111). 
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8. Tài khoãn 6113- Chi phi hot dng cong doàn 

8.1. Nguyen tc hzch toán 

- Tài khoân nay dung d phãn ánh các khoàn chi phi hoat dng cong doãn, 
bao gOm: Các khoãn chi Tuyên truyén, phô biên, giáo dc dix&ng lOi, chü 
tnxang, chInh sách cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà nithc; nâng cao trInh dO chuyên 
môn, k5 näng nghê nghip cho ngi.r&i lao dng; chi to chüc hoot dng di din, 
báo v quyên, lçii Ich hçip pháp chInh dáng cüa CNVCLD; chi phát triên doãn 
vien, thành lap CDCS, xay dirng CDCS vng mnh; chi to chüc phong trào thi 
dua do Cong doàn phát dng; chi dào tao, bM dtrO'ng can bO cOng doàn; dào t?o, 
bôi dixecng nguii lao dng uu tu to ngun can bO cho Dáng, Nhâ nuâc và tO chüc 
cong doàn; chi to chüc hot dng van hóa, th thao, du ljch cho NLD; chi to chi'rc 
hoat dng ye gi&i và bmnh d.ng giói; chi thãm hOi, trçi cap cho doãn viên cong 
doàn và ngixàri lao dng khi m dau, thai sari, hoan nan,  khó khän; to chirc hoat 
dng chäm lo khác cho ngu&i lao dng; chi dng viên, khen thu&ng ngi.thi lao 
dng, con cUa nguäi lao dng có thành tIch trong h9c tip,  cOng tác; chi trá 
lixcmg cho can bO cOng doàn chuyên trách, phi cap trách nhim cho can bO cOng 
doàn không chuyên trách; chi hoat dng bO may và các thim vi chi khác. 

- Dan vj thrc hin chi theo dung djnh müc và tiêu chu.n cüa các khoãn 
chi, tuân thu các quy djnh cüa co quan Nhà nithc và Tng Lien doàn. 

- Hach toán vào tài khoân nay nhUng khoân chi thuOc dr toán hang näm 
cüa dan vj va nhUng khoãn chi phát sinh khOng Co trong dr toán hang näm 
nhixng dA dixqc cap cO thâm quyên phé duyt. 

, A. 9 9 ' 9 8.2. Ket cau va nçn dung phan anh cua Ta. khoan 6113- Chi phi hot 
dng cOng doàn 

Ben Nçv: Các khoân chi phi hoat dng cOng doàn phát sinh a dan vj. 

Ben Có: 

- Các khoân ducrc phép ghi giám chi phi hoat dng cong doàn trong näm; 

- K& chuyn s chi phi hoat dng cOng doàn vào TK 911- Xác djnh kt 
qua. 

Tài khoãn nay không có s6 dir cui k)r. 
• 9 A A S S 9 

Ta, khoan 6113- Cli, phi hoçzt d9ng cong doan, co 6 Ia, khoan cap 2: 

+ TK 6113]- Clii tru'c ti4 chám lo, báo v, dào tgo doàn vien và ngw&i lao 
d5ng: Phãn ánh các khoân chi hoat dng dai  din, bâo v quyên, lcii ich hçp pháp, 
chinh dang cüa doàn viên, ngu&i lao dng; H trçl du ljch; Thäm hOi, trçl cap; 

Khen thithng; Dào tao  can  bO;  Nghiên ciru khoa hçc; Chi nghiên c&i, xây dijng 
quy djnh, quy ch,... các chuyên d hoat dng cUa cong doàn và các khoân chi 
khác phic vii hot dng chäm to, bâo v, dào tao  doàn viên và nguai lao dng. 

+ TK 61132- Chi tuyên truyn doàn viên và ngwài lao dç5ng: Phãn ánh các 
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khoãn chi tuyên truyn; Phát trin doàn viên, thânh 1p cong doàn co si, xây 
drng cong doân c sà viThg m?nh;  T chüc phong trào thi dua; T chüc hot 
dng van hóa, the thao; T chirc các hot dcng ye giâi và bInh ding giâi; Hot 
dng dôi ngoi; Di hi, hOi  nghj Ban Chip hành, Doàn Chü tjch, Ban Ththng 
vi; hOi  nghj, hi thâo chuyên d và các nOi  dung chi khác phiic vi hot dng 
truyên truyên doàn viên và nguäi lao dng.. 

+ TK 61133- Chi phi quán lj hành chInh. Phãn ánh các khoán chi thanh 
toán djch vçi cong cong; Vt tii van phông; Thông tin lien lc; Phixang tin 4n 
tái; Cong tác phi; Tiêp khách trong nrnc, doàn ra, doàn vào; Phüc lcii tp th; 
Mua cOng ci diing ci, 4t rê tin mau hOng, si:ra cha bâo di.rng thithng xuyen 
các cOng trInh ca sà h tang; Chi tin lirong, tin cong lao dng, báo him xA 
hi, báo hiêm y tê, kinh phi cOng doàn và chi hoat dng cho lao dng this&ng 
xuyên theo hçip dng; Hi nghj; H trçi hot dng cUa t chüc dâng, doàn th 
trong ca quan cong doàn theo quy djnh cüa Nhà nithc; Thuê nhà, dat, thit bj 

+ TK 61134- Chi hrcmg, tin cong khác cho ngwài lao dng: Phân ánh các 
khoãn chi hrang, phi cap cüa can b trong biên ché; Chi phii cap can b cong 
doàn; Các khoân phái np theo luang, tiên cong khác cho can b cOng doàn; 
Khoán chi h trçl tinh giãm biên ch& ché d thôi vic dôi vâi cOng chüc trong 
các cci quan cOng doàn; chê d dôi vâi can b khOng dü diêu kin ye tuôi tái cü, 
tái b nhim gict các chirc v11, chirc danh theo nhim kS'  trong cci quan cüa Dáng 
Cong san Vit Nam, T chirc Cong doàn. 

+ TK 61135- Chi cza dcin vj chu'a thành 1p cOng doàn co' sà: Phân ánh 
các khoãn chi phi hot dng cOng doãn cüa cOng doàn cap trên cho dan vj chua 
thành lap cOng doàn ca sâ. 

+ TK 61138- Chi khác: Phãn ánh các khoãn chi khác v hoat  dng cOng doàn. 
. L A A • 9.3. Phirong phap hch toan ke toan mQt so nghiçp vii kinh te chu yeu 

9.3.1. Khi phát sinh các khoán chi phi hogt dng cOng doàn bang tin 
mgt, tien g&i, ghi: 

Nçi TK 6113- Chi phi hott dng cOng doàn 

Co các TK 111, 112- Tin mat, Tin gi'ri ngãn hang. 

9.3.2. Xác djnh tin lu'o'ng, tin cOng, phy cá'p... phái trá cho can b cOng 
doàn, ngwài lao dç5ng trong dctn vj tInh vào chi hogt d5ng, ghi: 

Nçi TK 6113- Chi phi hot dng cOng doàn 

Co TK 334- Phâi trá ngi.thi lao dng. 

Khi thanh toán tin h.rang, tin công, phi cp..., ghi: 

Nq TK 334- Phái trá ngiräi lao dng 

Co các 1K 111, 112- Tinmt, Tin g1ri ngãn hang. 
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9.3.3. Hang tháng trIch BHXJ-I, BHYT, KPCD, BHTN tInh vào chi hoat 
dóng cong doàn, ghi: 

Nçi TK 6113- Chi phi boat dng cong doàn 

Nçx TK 334 - Phái trâ nguii lao dng 

Co TK 332- Các khoãn phãi np theo lixcing. 

Khi thanh toán tin dóng BHXH, BHYT, KPCD, BHTN, ghi: 

Nçi TK 332- Các khoân phài np theo lucing 

Co TK 111, 112- Tin mt, Tiên giri ngân hang. 

9.3.4. Phái trá v các djch vy din, nwàc, din thogi, buu phi... don v/ dâ 
s& dung nhu-ng chwa thanh toán (can cz vào hóa don cza ben cung cap djch vy) 
tInh vào chi hoat d3ng cOng doàn, ghi: 

Ng 1K 6113- Chi phi boat  dng cong doàn 

Co TK 331- Phái trâ cho ngtthi ban. 

Khi thanh toán djch vv mua ngoâi, ghi: 

Nçi TK 331- Phái trá cho ngilôi ban 

Co TK 111, 112- Tin mat, Tiên gui ngân hang. 

9.3.5. Khi chi tgi noi chua thành 1p  cong doàn cc' sO, ghi. 

Nq TK 6113- Chi phi hoat dng cOng doàn (61135) 

Co 1K 111, 112- Tin mt, Tin gl'ri ngân hang. 

Dng th&i, ghi: 

Nq 1K 33883- Phái trã nai chua thành 1p cong doàn c sâ 

Co 1K 516- Thu tâi chInh cOng doàn (5162). 

9.3.6. Cui nám, kit chuyAn chiphi hogt dng cOng doàn sang Tài khoán 
911 "Xác djnh ké'tquá", ghi: 

Nçi TK 911- Xác cljnh kt qua (9111) 

Co TK 6113- Chi phi hoat dng cong doàn. 

9. Tài khoãn 016- Phãi thu tài chInh cong doàn 

9.1. Nguyen tc k toán: 

- Tài khoân nay dung cho các co quan cong doãn phân ánh các khoán thu 
ye tài chInh cOng doàn bao gm kinh phi cOng doàn ma doanh nghip cOn nq tO 
chtrc cong doàn và khoân doàn phi cOng doan ma doanh nghip thu h chua np 
v t chüc cong doàn. 
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- Dn vj phái ma s theo dôi chi tit dn tirng di tixqng phái thu và chi 
tiêt so phái thu, dâ thu, con phái thu d don d& các dn vi np dung, np äü và 
kjpthai. 

9.2. Kt cu và ni dung phãn ánh cüa Tài khoãn 016- Phãi thu tài 
chInh cong doàn 

Ben Nq: S doàn phi, kinh phi cong doàn phái thu. 

Ben Có: S doàn phi, kinh phi cong doàn dâ thu drçic. 

S dir ben Nç: S doàn phi, kinh phi cong doàn cOn phâi thu. 

Tài khoán 016 - Phái thu tài chmnh cong doàn, có 2 tài khoãn cp 2: 

- Tài khoán 0161- Doàn phi cong doàn con phái thu: Phân ánh s doàn 
phi cong doàn cOn phái thu a các doanh nghip (trong tnr&ng hçip chuyên mon 
thu h doàn phi cong doàn). 

- Tài khoán 0162- Kinh phi cOng doàn cOn phái thu: Phán ánh s kinh phi 
cong doàn cOn phâi thu a các doanh nghip. 

9.3. Phirotig pháp hch toán k toán mt s nghip vy kinh t chü yu 

9.3.1. Can c& Biên ban dO'i chilu gifra tc cht-c cOng doàn và doanh 
nghip, xác dinh ducrc s doàn phi, kinh phi cOng doàn cOn phái thu, ghi: 

Nç 1K 016- Phâi thu tài chInh cong doàn (0161, 0162). 

9.3.2. K/il don vj thu dutrc s4 doàn phi, kinh phi cOng doàn, ghi: 

Co TK 016- Phâi thu tài chInh cong doãn (0161, 0162). 

Dng thai, ghi: 

NçcácTK 111, 112 

Co TK 33786- Tm thu tài chinh cong doàn. 

CHU'ONG IV 
HIXONG DAN H4LCH TOAN KE TOAN MQT sO NGHIP VIJ CHU YEU 

TRONG CAC DCN VI KE TOAN CONG DoAN 

TT Dien gial Tài khoãn di frng 
Nq Co 

I KE TOAN TANG, GIAM TSCI) HfJU H!NH 
A K toán tang TSCD h&u hInh 

1 

TSCD tang do mua sm tr ngun Qu5 du tu co sâ 4t 
chat, Qu5 phCic igi, Qu5 phát triên hoat dng sir nghip. 

1.1- Tang TSCD hUu hinh do mua s&m bang tin 
mat, tiên gri (Bao gôm chi phi mua, vn chuyn, bôc 211 111, 112,... 
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TT Dien gial 
Tài khoan doi img 
Nq Co 

L2-Dng thñ ghi tang ngun kinh phi hmnh thânh 31 11  

2 

TSCD thng do Cong doàn cp trên cap, diêu chuyn 
den. 

2.1-TSCDmói: 211 431612 

2.2-TSCDdaquasCrditng: 211 
214 

431612 

3 

TSCD tang do xây drng cc bàn hoàn thành bàn giao 
tir Qu5 du tu cci sâ vt chat, Qu5 phüc lçii, Qu phát 
triên hoat dng sir nghip. 
3.1- Khi tp hçip chi phi XDCB dâ dang: 241 111,112,331,.. 

3.2- Cong trInh XDCB hoàn thành bàn giao dua vào 
si:r dirig, ghi tang TSCD: 

211 241 

3.3-Dng thii, ghi tang ngun kinh phi hInh thành 
4332j42 

TSCD tang do mua bing ngun vn kinh doanh cüa 
don vj ye dê dung cho hot dng SXKD. 
4.1- Nu TSCD mua ye dung cho hoat dng SXKD 
hang hOa, djch vi di.rqc khu tth thuê GTGT thI 
nguyen giá TSCD mua ye là giá mua chua có thuê 
GTGT: 

211 
111, 112, 

331,... 133 

4.2- Nu TSCD mua v dung cho hot dng SXKD 
hang hóa, djch vi không duqc khu tth thuê GTGT, 
thI nguyen giá TSCD mua ye là tOng giá thanh toán 
(bao gOm Ca thuê GTGT): 

211 
111, 112, 

331,... 

TSCD tang do vay mua sam. 
5.1- Don vj sr nghip vay tin mua s.m TSCD dung 
cho hot dng SXKD, dlch  vi can c1r hóa don mua 
TSCD (Chi tiêt trn khoãn vat', lài vay, trà nçi vay): 

211 3382 

5.2- Can cir hçip dong vay tien, hang tháng tInh 1âi 
vay phài trâ (nêu lai vay ducc nhp gôc vay): 

615 3382 

5.3- Hang tháng trich khu hao TSCD dung cho hot 
dng SXKD, djch vu: 

154 642 214 

5.4- Trã gc và lAi tin vay (Chi ti& tirng khoãn vay): 3382 111, 112 
5.5- Tmng hçip don vj sCr ding qu5' phát trin ho?t 
dng sir nghip mua sAm TSCD dung cho hoat dQng 
SXKD, djch vv: 

43141 43142 

6 

TSCD ducic hInh thành ti.'r Qu5 phüc lcii phát hin 
thira khi kiêm kê. 
6.1- Phãn ánh nguyen giá xác djnh theo kiêm kê, ghi: 211 43122 
6.2- Phàn ánh giá trj hao mon lüy k xác dnh theo 
kiêm kê, ghi: 

43122 214 

7 TSCD duçic hinh thành tir Qu5 du tu co so vt ch&t, 
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TT Dien gial Tai khoan doi img 
Nq Co 

Qu phát trin hoat dng slr nghip phát hin thtra 
khi kiêm kê. 

7.1- Phãn ánh nguyen giá xác djnh theo kim kê: 211 431612, 

7.2- Phãn ánh giá trj hao mon my k xác djnh theo 
kiêm kê. 
- TSCD dung cho hot dng HCSN: 611 214 
- TSCD dung cho hoat dng SXKD, djch vii: 154, 642 214 

7.3- Dongthii, phãn ánh so hao mOn, khâu hao: 431612431 
42'  

421 

431611,43141 

8 TSCD duqc hInh thành tr ngun vn kinh doanh 
thra do chua ghi s: 211 

214 
411 

B K toán giãm TSCD hfru hInh 

9 
TSCD giãm do nhtxcing ban, thanh 1, mit, diu 
chuyn cho dan vj khác, tháo di mt hoc mt s bO 
phn...: 

43112, 

43122'  211 

214 

10 

TSCD hUu hInh hInh thành tr các Qu (Qu5' du tu 
co sâ vt chat, Qu5 phát triên hoat dOng  sir nghip, 
Qu5' phUc Igi) không dü tiêu chuãn chuyên thành 
cong cii, ding cIii: 

431612, 
43142, 
43122 211 

214 

11 
TSCD hItu hInh thuc ngun v6n kinh doanh hoc 
nguôn von vay không dU tiêu chuân chuyên thành 
côngci,dimgcw 

154, 642, 
242 211 
214 

12 

TSCD hru hInh phát hin thiu khi kim ké. 
12.1- Trong thôi gian chi quyt djnh xCr l, k toán 
can cu vào kêt qua kiêm ké dê ghi giâm TSCD: 

1388 
211 

214 
12.2- Khi có quyt djnh xCr 1 can cir vào s thu hi 
duçic trong trng tnrcYng hçp ci the, ghi: 

111, 112, 
334,... 1388 

12.3- Dng thii (nu TSCD thành t1r các Qu5), ghi: 
431612, 
43142, 
43122 

A 

ICE TOAN TANG, GIAM TSCI) VO HINH 
(Giá trj quyn sir ding dat, bang phát minh sang ch& 
ph.n mêm may vi tInh,..) tuclng tr tmäng hcip tang, 
giãm TSCD hUu hInh 

III KE TOAN HAO MON TSCD 

13 TInh và phãn ánh giá trj hao mOn TSCD hUu hInh 
hInh thành bang Qu5' phüc lcii: 

43122 214 

Tnring hqp TSCD di.rçc mua sam, dau tu bang Qu)' 
dAu tu cci sâ vt chAt, Qu phát triên hoat dng si,r 
nghip. 

14 14.1- TInh hao mOn TSCD (nêu dung cho hoat dng 
HCSN): 61113 214 

14.2- Trich khAu hao TSCD (nu dung cho hot dng 
SXKD, djch vi): 154 642 214 
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TT then gia 
Tài khoãn Mi trng 
Ncr Ce 

14.3- Cu6i nãm, dcn vj k& chuyn s6 hao môn, khu 
hao dã tInh (trIch) trong nàm 

- S hao mon dung cho hoat dng HCSN: 
431612,431 421 

431612,431 431611,3141 

Lv DAli TII TAI CHINH 

15 

a) Gm thin có k hgn 
Khi chuyn tin d gri tin có k5' han  vào các ngãn 
hang, t chi.rc tin ding, ghi: 

121 111 112 

Djnh kS'  nh.n lài tin g1ri (nu theo Co ch tài chInh 
duçic phép ghi thu TCCD): 

111 112 5168 

15.1- Tru&ng hcrp gzi tiên có k) hgn nhn 1ai trzthc. 
• . . 

Khi xuat quy de gn tien co ky hn, ghi: 121 
111,112 

3383 
Djnh ks', kt chuyn s lâi phái thu trng k5' tInh vào 
thu nhp kS'  ke toán: 

3383 5168 

Khi khoán tin gri có k han  Mn  han  thu hi: 111, 112 121 
15.2- Trzthng hcrp z-i tiên Co 1g.) hgn nhn li sau. 

hang, to churc tin dung, ghi: 
121 111 112 

Djnh k'xác djnh s lãi phái thu cüak' báo cáo: 1381 5168 
Khi thu hôi khoãn tin gi:ri có k' han  dn ngày dáo 
han: 

111 112 
' 

121, 
1381,5168 

16 

b) Du tw tài chinh k/ide 
16.1- Khi chi tin d du tu khác, ghi: 121 111, 112 

16.2- Djnh k' ghi vào thu nhp theo s6 lâi phái thu 
hoc thrc thu ti'rng ks': 

111, 112, 
138 

5168 515 

16.3- Khi thu hM các khoán du tu tài chInh khác. 

-Neulai: 111,112 
121 

5168 515 

-Neulo: 
111,112 

121 
61138,615 

V KE TOAN XAY DIING CO BAN 

17 

17.1- Tim mg kinh phi cho ben nba thu theo hcip 
dng XDCB. 

331 

-TrQu5 dutucosôvtch&, Qu5'dututhi&ch 
cOng doàn: 

331 111 112 

- Tü NSNN cp bang dir toán Mu tu XDCB: 331 21 
17.2- Nghim thu giã tr Cong trmnh khi nba thu bàn 
giao khôi h.rqng XDCB hoàn thành: 

241 331 

17.3- Thanh toán tin giám sat cong trInh, chi phi 
quãn 1 dr an,... 

31 



TT Din giai 
., A.. Tài khoan doi 1mg 

Nç Co 
- Tr Qu du tu ca si vt chit, Qu du tu thit ch 
cong doàn: 

241 111, 112 

- îü NSNN cp bang dir toán du tu XDCB: 241 
3364 

00922 

17.4- Quyt toán cong trinh XDCB di.xa vào sCr ding. 
a- Giá trj TSCf) hoãn thành bàn giao dâ vào sCr diing: 211 241 
b- Kt chun ngun. 
- DutubängQu5'dAutucasâ4tchAt, Qu5duttr 
thit ch cong doàn: 

431611,4316 
21 

431612,431622 

- DAu tu bang ngun NSNN cap: 3664 3661 

VI CAC KHOAN TIIANH TOAN 

18 
Trueing hçip phát hin thiu VL, CCDC, tin mt khi 
kim kê; các khoãn dâ chi nhung chua duçc duyt 
phái thu hi: 

1388 111, 152, 153, 
6113,241 

19 Thu hi các khoàn phâi thu khác: 111, 112, 
334 1388 

20 

20.1- Tam ing kinh phi chi hoat dng, di cong tác: 141 111, 112 

20.2- Thanh toán tin tm ng. 

-Bângtinmt: 111 141 

- Bang chirng tr chi hot dng, XDCB dâ dang, trr 
qua luang: 

6113, 241, 
334 

141 

21 

21.1- TInh BHXH, BHYT, BHTN, KPCD (ph.n dan 
vj phâi np): 6113,241 332 

21.2- Np BHXH, BHYT, KPCD, BHTN: 332 111, 112 

21.3- Xác djnh so BHXH phài trá cho CBCC (ôm 
dau, thai san, TNLD..): 332 334 

21.4- Chi trã BHXH cho CBCC: 334 111, 112 

22 

22.1- 11th luong phái trá cho CBCC: 6113 334 

22.2- Chi luang cho CBCC qua tài khoân ATM: 334 112 

22.3- Xu& qu chi luang, tth t?m  Ung, các khoãn 
phái np theo luang, tin bi thi.ring, khu trr thus 
thu nhp Ca nhãn: 

334 
111, 141, 332, 

3388, 3335 

VII CAC IUIOAN THU, CHI, CAP KINH PH! 

23 

23.1- Thu kinh phi cOng doãn, doàn phi cOng doàn 
cüa co quan, t chüc, doanh nghip dóng: 

111,112 33786 

-Djnhk,phànánhsdanvjducsirding: 33786 5161,5162 

- Xác djnh s Phãi trá cp duâi v TCCD, phâi Qp 
cp trén, phâi trá fbi chua thành 1p CDCS: 

33786 33882, 33881, 
33883 

32 



TT then giai 
Tài khoãn d6i irng 
Ncr Co 

23.2- NhQn kinh phi ngãn sách nhà nuâc cp h trçl 
(co quan tài chinh không yêu cu quyêt toán): 

111 112 5168 

23.3- Thu tài chinh Cong doàn kháC phát sinh tai  don 
vj (chuyên mon ho trq, lãi tiên giri,...): 

111 112 5168 

23.4- Nhn kinh phi cp trén cp (ngun h trçl ngoài 
t' 1 duçic sir ding): 

111 112 4316 

23.5- Khi d(m vj nhn bàn giao tài chInh, can cü biên 
bàn bàn giao tài chInh, ghi: 

111, 112, 
211,... 

4316 

24 

24.1- Các khoàn chi phi ho?t dng cong doàn b&ng 
tiên phát sinh tai  don vj: 

6113 111 112 

24.2- NVL, CCDC xut dung cho ho?t dng cong 
doan: 

6113 152, 153 

24.3- Các khoãn phâi trá nguii lao dng: 6113 334 

24.4- Các khoàn phãi trã nba cung cp hang hóa, djch 6113 331 

24.5- CAp kinh phi cho don vj cAp duOi (ngun h trq 
ngoâi t' 1 duqc sir diing): 

346 111 112 

25.6-NpDPCD, KPCD lêncApêntheot1phân 
phoi: 

33881 111, 112 

26.7- CAp KPCD cho cap duOi theo t' l phân phói: 33882 111, 112 

26.8- Khi don vj bàn giao tài chinh, can cü biên bàn 
bàn giao tài chinh, ghi: 

4316 
111, 112, 
211,... 

KE TOAN THU, CHI CUA DON Vj CiliA cO 
TO CHUC CONG DOAN 

25.1- Thu kinh phi cOng doàn cUa don vj chua Co to 
chuc cong doan: 

111, 112 337862 

25.2- Dng thai, xác djnh s kinh phi cOng doàn phái 
trà don vj chira thành 1p CDCS: 

337862 33883 

26 

26.1- Khi chi tai  don vj chua thãnh 1p CDCS: 61135 111, 112 

26.2-Dngthri,ghi: 33883 5162 

26.3- Khi cAp trã kinh phi cho don v khi thành ip 
CDCS: 

33883 111112 

IV KE TOAN KHOAN CHI HANH CHINH 

27 

27.1- Djnh ks', cAn cCr vào d an khoán chi, nu dixçic 
phép tam  chi bO sung thu thp cho ngu1i lao dng 
trong don vi, ghi: 

1371 334 

27.2- Khi chi bc sung thu nhp cho nguYi lao dng: 334 111,112 

27.3- K& thüc nAm, xác djnh s kinh phi quãn 1 
hành chinh tiét kim duçic, kt chuyên so dà tam  chi 
trong nAm: 

4216 1371 
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TT Dien giai 
Tài khoân di 1mg 
Nq Co 

27.4- Truông hçip, s kinh phi tit kim chi vn chira 
sir ding het &ln vl trich 1p quy bo sung thu nhap: 

4216 4315 

X KE TOAN CAC QU xA HQI 

28 

28.1- T chic, Ca nhãn dóng gop b&ng tin mat, tiên 
gCri, vt 1iu, tài san cô djnh: 211 

353 

28.2- Chi hot dng xA hOi,  üng h dng bào bäo hit, 
xóa dói giám nghèo,... 

111, 112, 152, 
153, 211 

28.3- Chuyên np cong doàn cp trên kinh phi hoat 
dngxahi: 

353 111112 

28.4- Chuyn s6 dir kinh phi hoat dng xA hi sang 
thu khác cüa tài chInh cOng doàn: 

5168 

x KE TOAN CAC BUT TOAN KET CHUYEN 
CUOIKY 

29 

A . . Ket chuyen thu, chi tat chrnh cong doan 

29.1- K& chuyn thu tài chInh cong doàn 516 9111 

29.2- K chuyn chi phi hoat ctng cong doân 9111 6113 

30 

Xác djnh k& qua thng dir (thâm hut). 

30.1-Nuthingdu: 9111 4216 

30.2-Nuthâmhi,it: 4216 9111 

31 

Xcr 1 kt qua thng dir (thám hiit). 

31.1- Trich 1p các qu5' theo co ch tài chInh (nu 
thng dir) 

4216 4316 

31.2- Bü dp thâm ht (nu thâm hut) 4316 421 

CHUJNG V 

sO SACH KE TOAN 

1. Danh mic s k toán b sung 

TT Ten S Ky hiu Don vj áp dung 

1 S tng hcip dr toán thu - chi tài chInh cong doàn S83-TLD CD cAp trên co sâ 

2 S tng hçip quyt toán thu - clii tài chInh cong 
doàn 

S84-TLD CD cAp trên Ca sâ 

3 S chi tit chi tài chInh ccr quan cOng doàn S85-TLD CD cp trên co sâ 

4 së chi tit thu, chi qu5 x hi S86-TLD Dan vj cO qu 

A . Mau so ke toán b sung và htróng dn Ip 
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Cong doàn cap trên:  Mäu sO S83-TLD 
Cong doàn:  

SO TONG HQP DU TOAN THU, CIII TAI CHINH CONG DOAN 
Näm  

PHAN A-  CAC Cli TIEU CO BAN 

TT Ten i.Ion vi 

Cong doãn co so 

Don vi 
chua 
thãnh 

p 
CDCS 

Lao dung Doan viên Can bô CD Chuyên trách 

Khu vic 
HCSN 

Khu 
virc 

SXKD  

Nghiêp 
doãn 

COng 
Khu 
VIC 

HCSN 

Khu 
vrc 

SXKD 

Don Vi 
chtra 
thãnh 

lap 
CDCS 

Cng 
Khu 
vyc 

I-ICSN 

Khu VLrC 
SXKD 

Nghip 
doãn 

C9ng 

LDLD cap 
tinh, TP va 

twYng duo'ng 

CD cp trên 
trrc tiëp 

Co SO 
CDCS, 
nghip 
doän 

Don v sr 
nghip 
hu&ng 

tir 
nguôn 
TCCD 

Cong 
CB trong 
bien chC 

LB 
khác 

CB trong 
biCn chC 

LB 
kháC 

A B 01.01 01.02 01.03 01 02 05.01 05.02 05.03 05 11.01 11.02 11.03 11 16.01 16.02 17.01 17.02 18 19 15 

Cong 
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PHAN 13- CAC CIII TIEU THU 

TT Don vl 

Tài 
chfnh 
cong 
(bàn 
tich 
iüy 

du k' 

Thu tài chinh Cong doàn Chi tiêu Iuãn chuyên ni b phn thu 

Nhân 
bàn 
giao 
tài 

chInh 
Cong 
doàn 

Tng 
cong 
thu 

Thu doàn phi 
CD Thu kinh phi CD 

Ngân 
sách 
Nhà 
nu*c 

cp h6 
trçr 

Các khoãn thu 
khac TCCD cp trên cp 

DPCD, 
KPCf) 
Cp 

du6i 
np IOn 

a-
Khu 
vrc 
HCS 

N 

b- Khu 
VIrC 

SXKD 

a- Khu 
Vyc 

HCSN 

b- 
Khu 
VJC 

SXK 
D 

c- 
Don 

V! 
chua 
than 
h Ip 
CDC 

S 

a- 
ChuyO 
n mon 
h trçr 

b- 
Thu 
khác 

a- 
KPCD 
c1 trên 
cp theo 

phãn 
ph6i don 
vj trrc 
tip BC 
quyt 
toán 

b-KPCD 
cp trên 
ci theo 

phân 
phi don 
vj không 
trirc tip 

BC 
quyêt 
toán 

c-TCCD 
CJ) trOn 
cap 
trçr don 
vj trirc 
tip BC 
quyt 
toán 

d-TCCD 
cp trên 
dp h 
trQr dOn 
vj khong 
trtrc tiep 

BC 
quiyt 
toãn 

A B tO 22.01 22.02 23.01 23.02 23.03 24 25.01 25.02 28.01.01 28.01.02 28.02.01 28.02.02 29 40 

Cong 
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PHAN c- CAC CHI TIEU cm 

iT Don v 

Chi tài chInh cong doàn Chi tiêu Iuân chuyn nôi h phn chi 

Cp trã 
kinh phi 
cho don 

vj khi 
thành 

lap 
CDCS 

Bàn 
. giao 

chInh 

Tong 
cong 
chi 

TIch 
Iuy 
tài 

chInh 
cui 
k5' 

Kinh 
phi dy 
phông 

Chi 
tri1rc 
tip 

chäm 
lo, bão 
v, dào 

tao 
doàn 

viên và 
NLD 

Chi 
tuyên 
truyn 
doàn 
viên, 
NLD 

Chi 
quán 

I 
hành 
chinh 

Chi lirong, ph cp vã các 
khoãn phãi np theo lirong Chi 

hoyt 
dng 
cüa 

don vj 
chira 
thành 
Ip 

CDCS 

Chi 
khãc 

. TCCD cap cho cap 
drói 

DPCD, 
phãi nQp 

trên 

KPCD 
cap 

Lining 
cm b 
trong 
biên 
ch 

Phu 
cap 

can b 
cong 
doàn 

Các 
khoãn 
phãi 
n 
theo 

hrong 

a- 
KPCD 
. cap cho 

cp dirôi 
theo 
phãn 

. phoi 

b- 
TCCD 
cap h 
trQ cho 

cap 
dinSri 

a- Don 
v tric 

tiêp 
BC 

quyt 
toán 

b- Don 
vi 

không 
trirc 
tiep 
BC 

quyt 
toán 

A B 31 32 33 34.01 34.02 34.03 35 37 38.01 38.02 39.01 39.02 41 42 50 70 

Cong 

NGUfl GHI SO PHI,J TRACH KE TOAN TM.BAN THUNG VU (BCH) 
(Kj, ho ten) (Ky, ho ten) (Kj, ho ten) 
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Cong doàn cp trn:  
Cong doàn:  

SO TONG HVP QUYET TOAN THU, CHI TAI CHiNH CONG DOAN 
Nm 

Mu s S84-TLD 

PHAN A- CAC CHi TIEU C(J BAN 

Ti' Ten don vj 

Cong doàn co sO 

Don vi 
chira 
thành 

lap 
CDCS 

Lao dng Doàn viên Can b CD chuyên trách 

Khu 
vyc 

HCSN 

Khu 
vrc 

SXKD 

Nghip 
doàn Cong 

Khu 
vtrc 

HCSN 

Don vj 
chua 
thành 

lap 
CDCS 

Cong 
Khu 

HCSN 

Khu vyc 
SXKD 

Nghip 
doãn Cong 

LDLD cp 
tlnh, TP và 

ttrong duong 

CD cp trên 
trtrc tip 

co s& 
CDCS, 
nghip 
doàn 

Don vj 
sy 

nghip 
hir&ng 

hrorn ttr 
nguon 
TCCD 

Cong 
CB trong 
biên ch 

LD 
khic 

CB trong 
biên ch 

LD 
khác 

A  B 01.01 01.02 01.03 01 02 05.01 05.02 05.03 05 11.01 11.02 11.03 II 16.01 16.02 17.01 17.02 18 19 15 

Cong 
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PHA.N w cAc CIII TLEU THU 

Ti' Don vj 

Tài 
chInh 
Cong 
doàn 
tIch 
Iuy 

du k' 

Thu tài chfnh cong doàn Chi lieu Iuân chuyn ni b phn thu 

Nhn 
bàn 
giao 

chinh 
Cong 
doàn 

Tóng 
cng 
thu 

Thu doàn phi 
CD Thu kinh phi CD 

Ngân 
sách 
Nhà 
nu*c 
. cap ho 
trq 

Các khoin thu 
khác 

TCCD cap trên cAp 

DPCD, 
KPCD 

cap 
dirói 

flQp Iei 

a- 
Khu 
vuyc 

HCSN 

b- Khu 
virc 

SXKD 

a- Khu 
vuc 

HCSN 

b- 
Khu 
vyc 

SXKD 

vi 
chua 
thành 

CDCS 

a- 
Chuyê 
n mon 
ho trç 

b- 
Thu 
khác 

a- 
KPCD 

cAp trên 
cAp theo 

phan 
ph61 don 
v true 
tip BC 
quyt 
toán 

b-KPCD 
cAp trên 
cAp theo 

phân 
phAi don 
vj không 
tr,1rc tip 

BC 
quyt 
toán 

c-TCCD 
cAp trên 
cAp h 
trQr don 
v trtrc 
tip BC 
quyt 
loan 

d-TCCD 
cAn trên 

2 cap ho 
trq d011 
vj không 
trc tip 

BC 
quyt 
loan 

A B 10 22.01 22.02 23.01 23.02 23.03 24 25.01 25.02 28.01.01 28.01.02 28.02.01 28.02.02 29 40 

Cong 
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iiAr c- CAC CHI TIEU cm 

U Don v 

Chi tài chInh cong doàn Chi tiêu luán chuyn ni b phn chi 

Cp trã 
kinh phi 
cho don 

v khi 
thành 
1p 

CDCS 

Bàn 
. giao 
tãi 

chinh 

Tong 
cong 
chi 

Tài 
chInh 
Cong 
dOàfl 
tIch 

. cuoi 
ky 

DPCD, 
KPCD 
phái 
np 
cp 
trên 
quãn 

l tryc ..c tiep 

Chi 
tryc 
tip 

chäm 
lo, bão 
v,dào 
to 

doàn 
viên và 

NLD 

Chi 
tuyên 
truyn 
doàn 
viên, 
NLD 

Chi 
quãn 

l 
hành 
chlnh 

Chi lining, ph cp và các 
khoãn phãi np theo lirong Chi 

hoot 
dng 
cua 

don v 
chira 
thành 
1p 

CDCS 

Chi 
khác 

TCCf) cp cho cp 
iuó'i 

DPCD, KPC{) d 
np cp trên 

Lining 
can bi 
trong 
biên 
che 

Phu 
cap 

can b 
cong 
doàn 

Cäc 
khoan 

.. 
phai 
np 
theo 

hrong 

a- 
KPC+) 

cap cho 
cp dirôi 

theo 
phãn 

.. phoi 

b- 
TCCD 
cap ho 
trçr cho 

cap 
thró'i 

a- Don 
vj trtrc 
tip 
BC 

quyt 
toán 

b- Don 
v 

không 
trirc 
tip 
BC 

quyet 
toá 

A B 31 32 33 34.01 34.02 34.03 35 37 38.01 38.02 39.01 39.02 41 42 50 60 

Cong 

NGU'€fl GHI SO PHU TRACH KE TOAN TM.BAN THU'€NG V1J (BCH) 
(Kg, ho ten) (Ky, hQ ten) (Kj, ho ten) 
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H1XNG DAN LiSP sO TONG HP QUYET TOAN THU CHI 

TA! CHINH CONG DOAN 

(Mu sEi S84-TLD) 

1. Miic dIch: 

S nay dung cho cong doàn cp trên co s& tng hçp báo cáo quy& toán 
thu, chi tài chInh cOng doàn cüa cap duâi dâ di.rçic duyt lam can cr dê 1p Báo 
cáo tong hçip quyêt toán thu - chi tâi chInh cong doàn cüa dan vj. 

2- Nguyen tc và phiro'ng pháp tng hçrp. 

a) Nguyen tc long hip 

- Cong doàn c.p trên Co sâ can cir Báo cáo quyt toán thu - chi tài chInh 
cong doàn cüa don vj cp duii dã di.rçc duyt d ghi vào s tng hcip, mi don 
vj duçc ghi mt dOng, thir tir không thay di trong các kS'  thng hçip. 

- S lieu các ma s trong báo cáo quyt toán dã duçic duyt duçc ghi vào s 
tong hqp quyêt toán thu chi theo các ma s tuang üng sau khi dâ tOng hçp, kiêm 
tra 1i tInh can dôi và chInh xác cüa s lieu trong báo cáo quy& toán dâ duyt. 

b) Phwongphdp lOng hp 

Can cir Báo cáo quyt toán thu chi tài chInh Cong doàn Co sâ da duqc 
duyt (Mu s B07-TLD), Báo cáo quyt toán thu chi tài chInh cOng doàn cAp 
trên trTc tip co sâ trâ len dâ ducic duyt (Mu s B08-TLD), Báo cáo quyêt 
toán thu chi tài chInh cOng doàn cüa dan vj sr nghip (Mu s BO8B). Don vj 
tng hqp lAy s lieu ghi vào s thng hcrp theo trInh tir: Thu1r tsr, Ten don vj, S 
1iu co bàn và các chi tiêu thu, chi tài chInh cOng doàn tuang üng. 

Phn A:  Các chi tiêu co' ban 

- Ma s 01.01: Can cu1r s krqng báo cáo B07, B08 dã duyt cüa các cong 
doàn cap di.râi theo khu vic Hành chInh sir nghip dé tOng hçip. 

- Ma s 01.02: Can cü s krcing báo cáo B07, B08 dã duyt cUa các cong 
doàn cap disâi theo khu virc San xuAt kinh doanh d tng hcip. 

- Ma s 01.03: CAn cilr s hiçing báo cáo B07 dA duyt cüa các nghip 
doàn d tng hcip. 

- MA s 02: CAn cu1r s hrçing các don vi chira thành 1p COng doàn co sâ 
trVc tiêp quãn l va sO lieu trên Báo cáo B08 cUa cOng doàn cap dithi dA duc 
duyt dé tOng hçip. 

- MA s 05.01: can cü s 1ixng lao dng trén báo cáo B07, B08 dA duyt 
cüa các cOng doàn cap duâi theo khu vrc Hành chInh sir nghip dé tOng hqp. 

- Ma s 05.02: Can cu s hrçmg lao dng trên báo cáo B07, B08 da duyt 
cüa các cOng doàn cAp di.râi theo khu vrc San xuAt kinh doanh dé tOng hçrp. 
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- Ma s 05.03: Can cir s krçng lao dng cüa các dan vj chi.ra thành 1p 
Cong doàn Ca sâ trrc tip quán l và s6 1iu trên Báo cáo B08 cüa cong doãn 
cp duài dã duçc duyt dé tong hçp. 

- Ma s 11.01: Can cü s krcing doàn viên trén báo cáo B07, B08 dâ duyt 
cüa cac cong doàn cap diiâi theo khu virc Hánh chInh sir nghip d tng hçip. 

- Ma s 11.02: Can cü so krcing doán viên trén báo cáo B07, B08 dã duyt 
cüa các cong doàn cap duâi theo khu virc San xuât kinh doanh d tng hçip. 

- Ma s 11.03: Can cü s hrçmg doàn viên trên báo cáo B07 dã duyt cüa 
các nghip doàn dê tong hqp. 

- Ma s 16.01: C cü s krqng can bO trong biên ch cüa LDLD cp tinh, 
thành ph, Cong doàn ngành TW và trong duong dé tong hqp. 

- Ma s 16.02: Can cü s lixçing lao dng khác cüa LDLD cp tinh, thành 
ph& Cong doàn ngành TW và tuang duang dê tng hqp 

- Ma s 17.01: Can cir s lixcmg can b trong biên ch cüa LDLD qun, 
huyn và tuang duang dé tOng hçip. 

- Ma s 17.02: Can cü so luqng lao dng khác cüa LDLD qun, huyn và 
tuang ducing dê thng hçp. 

- Ma s 18: Can ci.'r s krqng can bO cong doàn chuyên trách trén Báo cáo 
B7, B08 cüa cac cOng doàn dã duqc duyt d tng hçip s can b cOng doàn 
chuyên trách cüa CDCS, nghip doàn. 

- Ma s 19: Can cü s h.rçmg can b cOng doàn chuyên trách trên Báo cáo 
B8, BO8B cüa cOng doàn cap di.râi và dan vj sr nghip dã dugc duyt dé thng 
hqp s can bi cOng doàn chuyên trách cüa các dan vj sii nghip hithng lucing tü 
ngun TCCD. 

Phn B:  Các cM tiêu thu 

- M s 10: Can cr s kS'  tnthc mang sang trên Quy& toán dâ duqc duyt 
d dua vào báo cáo. 

- M s 22: Can cr chi tiêu "Thu doàn phi cOng doàn" trên báo cáo B07 
da duyt cüa các CDCS d tng hçip theo khu virc hành chInh sir nghip hoc 
dan vj san xut kinh doanh. 

- M s 23: Can cü chi tiêu "Thu kinh phi cOng doàn" trên báo cáo B07, 
B08 dã duyt cüa các cong doân cap duâi dé tOng hp có di chiu vâi tài khoãn 
"T.m thu kinh phi cong doán" ducic áp miic hic TCCD 23.01; 23.02; 23.03. 

- M s 24: C cü chi tiêu "Ngân sách nhà nuOc h trq" trên báo cáo 
B07, B08 da duyt cüa các cOng doàn cp duâi d tng hqp có di chiêu vth tái 
khoãn "Thu TCCD khác" ducic áp miic liic TCCD 24. 
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- MA s 25: Can cr chi tiêu "Các khoân thu khác" trén báo cáo B07, B08 
dA duyt cüa các cong doàn cp dithi d tng hqp có dôi chiêu vOi tài khoãn 
"Thu TCCD khác" &rcic áp muc liic TCCD 25.01; 25.02. 

- MA s 28.01: Can cir chi tiêu "KPCD c.p trên cp theo phân phôi" trên 
báo cáo B07, B08 dA duyt cüa các cong doán cp duâi dê thng hp có di chiêu 
vài tài khoAn "Tam thu tài chInh cOng doàn ni b"duçic áp mic hic TCCD 
28.01. 

- MA s 28.02: Can c1r chi tiêu "TCCD cp trén cp h try" trên báo cáo 
B07, B08 dA duyêt cüa các cOng doàn cp dthi dé thng hqp có di chiêu v&i tâi 
khoãn "Qu5 thuOc  hoat dng Cong doàn Vit Nam" thrçic áp miic hic TCCD 
28.02. 

- MA s 29: CAn cü chi tiêu "DPCD, KPCD cp dithi np len" trên báo 
cáo B08 dA duyt cüa các cong doàn cp dtrâi d thng hcp có dôi chiu vth tài 
khoân "Tam thu tài chInh cong doàn ni be"  duçic áp miic 1ic TCCD 29. 

- MA s 40: Can cü chi tiêu "Nhn bàn giao tâi chInh cong doàn" trên báo 
cáo B07, B08 dA duyt cüa các cOng doàn cap duói d tong hçip có dôi chiu v&i tài 
khoàn "Qu thuc hoat  dng Cong doàn Vit Nam" ducic áp miic lc TCCD 40. 

Phn C:  Các chi tiêu chi 

- MA s 31: CAn cir chi tiêu "Chi trrc tip chAm lo, bAo v, dào tao  doàn 
viên và NLD" trên báo cáo B07, B08 dA duyt cüa các cong doàn cp drói dé 
tong hçip có di chiu vâi tài khoãn "Chi phi hoat dng cong doàn" dixcic áp miic 
1c TCCD 31. 

- MA s6 32: CAn cir chi tiêu "Chi tuyên truyn doàn viên, NLD" trên báo 
cáo B07, B08 dA duyt cüa các cOng doàn cap dix&i dê tOng hqp có dôi chiêu v&i 
tài khoãn "Chi phi hot dng cOng doàn" dtrçic áp miic lc TCCD 32. 

- MA s 33: Can cir chi tiêu "Chi quán 1 hành chInh" trén báo cáo B07, 
B08 dA duyt cUa các cOng doàn cap dithi dê tong hp có dOi chiéu vài tài khoán 
"Chi phi hoat dng cOng doAn" drc áp mic lic TCCD 33. 

- MA s 34: Can cir chi tiêu "Chi luang, phii cp và các khoãn phãi np 
theo luang" trén báo cáo B07, B08 dA duyt cüa các cOng doãn cp duài dê tOng 
hçip có di chiu vi tài khoãn "Chi phi hoat dng cOng doàn" duçc áp mvc  hic 
TCCD 34.01; 34.02; 34.03. 

- MA s 35: Can cii chi tiêu "Chi hoat dng cUa dan vj chixa thãnh 1p 
CDCS" trén báo cáo B08 dA duyt cüa các cOng doàn cap duâi dê tOng hqp có dôi 
chiu vOi tài khoán "Chi phi boat dng cOng doàn" di.rqc áp mic lic TCCD 35. 

- MA s6 37: Can cir chi tiêu "Chi khác" trén báo cáo B07, B08 dA duyt 
cüa các cOng doàn cap duâi dê tong hqp có dOi chiu vài tài khoãn "Chi phi hoat 
dng cong doàn" duçic áp miic liic TCCD 36; 37. 
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- Ma s6 38.01: Can cü chi tiêu "KPCD cap cho cap dithi theo phân phôi" 
trén báo cáo B08 ctã duyt cüa các cong doàn cp dithi dé tOng hçp có dOi chiêu 
vi tài khoãn "Phái trâ d.p di.rói v TCCD" di.rcTc áp mic TCCD 38.01. 

- Ma s 38.02: Can cü chi tiêu "TCCD cp h trçY cho cp duài" trên báo 
cáo B08 da duyt cüa các cong doàn cap duOi d tng hçp có dôi chiêu vâi tài 
khoán "Kinh phi cp cho cp diiài" di.rcic áp miic TCCD 38.02. 

- Ma s 39: Can cir chi tiêu "DPCD, KPCD da np c.p trên qua l tr%rc 
tip" trén báo cáo B07, B08 dâ duyt cüa các cong doàn cp dix&i d tong hqp có 
di chiu vOi tài khoán "Phái trá cp trên ye TCCD" di.rac áp muc TCCD 39. 

- Ma s 41: Can cr chi tiéu "CAp trá kinh phi cho dcin vi khi thành 1p 
CDCS" trén báo cáo B08 dä duyt cüa các cOng doàn cAp di.râi d tng hqp có di 
chiu vd tài khoán "Phái trà nci chua thành 1p CDCS" duac áp muc TCCD 42. 

- Ma s 42: Can cü chi tiêu "Bàn giao tài chInh cOng doàn" trén báo cáo 
B07, B08 dã duyt cüa các cOng doàn cap disOi d thng hçp có di chiu vth tài 
khoãn "Qu thuOc hoat  dng Cong doàn Vit Nam" ducic áp mvc  TCCD 41. 

- Ma s 50: TIch lu tài chInh cui kS'  TIch lu5 tài chInh dAu k' - Tng 
cong thu - Tong cong chi. So 1iu nay kh&p so dii Co trên tài khoán qu hot 
dng Cong doàn Vit Nam và sO kinh phi cOn phái trá noi chiia thành 1p Cong 
doàn co sâ cui kS'  k toán. 

- Ma s 60: DPCD,KPCI) phái np cAp trên quán l trrc tip: S 1iu ghi 
vào chi tiéu nay là lily ké sO phát sinh ben Co cüa tài khoãn "Phái trâ cAp trén v 
TCCD". 
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Dnvj Mu S85-TLD 

SO CHI TIET CHI TA! CHNH C QUAN CONG DOAN 

..... 

Miic  

Tiu mic:  

Chirngtir 
then gJal 

Tài khoãn 
di ung 

S tin Ghi có S 
hiu 

Ngày, 
tháng 

A B C 1 2 3 

Cong phãt sinh tháng 

e tir dau nam Luyk ' 

HIJNG DAN LAP SO CHI TIET CHI TA! CHNH 

C QUAN CONG DOAN 

(Mu S85-TLD) 

1. Mic dIch: S nay dung cho Co quan cong doãn cp trên co sâ vâ don 
vj sir nghip dê theo dOi các khoãn chi tài chInh cOng doàn phát sinh trong näm. 

2. Can cu và phirong pháp ghi s 

Can c(r ghi s là các chüng tü k toán lien quan dn các khoán chi phi 
hoat dng cOng doàn. 

Ct A: Ghi s hiu chi'rng tr. 

Ct B: Ghi ngày, tháng ghi s& 

Ct C: Ghi nOi  dung nghip vi kinh t phát sinh theo timg chi'rng tü k 
toán. 

Ct 1: Ghi s6 hiu tài khoàn di lrng. 

Ct 2: Ghi s tin phát sinh trén chimg ti'ru. 

Ct 3: Ghi s d1xçlc phép ghi giâm chi phi. 
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Cong doân cap trén Mu S86-TLD 
Cong doàn  

SO THU, CHI QU xA HQI 
Näm  

Qu5r  

Chirngtir 

Dien gial 
TKdi 

frng 
Thu Chi 

TA 

qu5 Ngày 
tháng 

S hiu 

Thu Chi 

A B C D E 1 2 3 
Sdtrduk' 

Cong phát sinh 
Lu5 k tn du qu 
Lu5 k tn itu nàm 

HU'ONG DAN LIIP SO THU, CHI QUc xA HO! 
(Mu S86-TLD) 

1. Muc dIch: 
S thu, chi qu xã hi sr ding cho các co quan cong doàn, don vj 

nghip cüa cong doàn, cong doãn Co so (nêu co) dê theo dôi thu, chi, ton qu các 
qu5 xA hi cüa don vj. 

S thu, chi qu5' xã hi mO chi tit theo trng qu5. 
2. Can cfr và phiro'ng pháp ghi s 
Can cü d ghi s là các Phiu thu, Phiu chi, Giy báo Nq, báo Co cüa 

Ngân hang, Kho bc và các chüng t1r khác có lien quan den hoat dng thu chi 
qu5' xA hi. 

COt A: Ghi ngày, tháng phát sinh. 
COt B, C: Ghi s hiu chirng tü thu, chi. 
Ct D: Ghi nOi  dung nghip vi kinh t phát sinh. 
COt E: Ghi tài khoãn di ing 
COt 1: Ghi s du du kS', s thu phát sinh. 
COt 2: Ghi s chi phát sinh. 
Ct 3: Tn qu5 cui ngày, cui kS'. 

46 



CHU(ING VI 

BAO CÁO TA! CHINH 

1. Quy dlnh  chung v BCTC áp thing cho do'n vj k toán cong doàn 

1.1. Danh miic báo cáo 

STT K hiu biêu Ten biu báo cáo 
Ky h,n 
lap báo 

cáo 

Noi nhân 
C quan 
cap trên 

Cc 9uan 
thuê (1) 

1 2 3 4 5 6 
1 B01/BCTC Báo cáo tInh hInh tài chInh Näm x x 
2 B02/BCTC Báo cáo két qua hot dn NAm x x 
3 BO3aIBCTC 

(*) 
Báo cáo lu:u chuyên tiên t 
(Phtrcmg pháp trirc tiêp) 

NAm x x 

4 B03b/BCTC 
(* *) 

Báo cáo km chuyên tiên t 
(Phwmg pháp gián tiêp) 

NAm x x 

5 B04/BCTC Thuy& minh báo cáo tài chmnh Näm x x 

(1) Trw&ng hcip don vj có khoán phái thu nóp thué' theo quy djnh v pháp 
lut thuê thI phái n5p báo cáo cho ca quan Thu 

(*), (* *) Don vj dwçtc la chQn 1p báo cáo theo mç5t trong 2 phuvngpháp 
(tryc tiêp hoçc gián tiêp). 

1.2. Mu báo cáo tài chInh 

- Các mu báo cáo B01/BCTC thrc hin theo quy djnh tai  Thông tix s 

107/201 7/TT-BTC. 

- Mk "Báo cáo kt qua hot dng" (B02/BCTC) b sung them ma s 04a 

(sau ma so 04) chi tiêu "Tr ngun tài chInh cong doàn" là s phát sinh ben Co 
TK 516 (trü di các khoãn giâm tr1r nêu co). 

- Mu "Thuyt minh báo cáo tài chInh" (B04/BCTC) thirc hin theo mu 
quy djnh ti Thông tu s 107/2017/TT-BTC, ngoài ra bô sung 1 s chi tiêu nhii sau: 

+ Tai phAn III "Thông tin bá sung cho các khoán myc trInh bay trong Báo 
cáo tInh hInh tài chInh ", Chi tiêu 13 "Các qu" si'ra dOi nhu sau: 

13. Cácqu9 

Chi tiêu S cui nAm s6 du näm 
- Qu5 khen thuing 
- Qu5phü1cri 
- Qu5 b sung thu nhp 
- Qu5 phát triên hoat dng sr nghip 
- Qu dir phông on djnh thu nhp 
- Qu5 thuc ho?t dng cong doàn Vit Nam 

Tng các qu5' 
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+ Tai phAn IV "Thông tin b sung cho các khoán mc trInh bay trong Báo cáo 
kêt qua hoqt d3ng", Chi tiéu 6 "Phân phôi cho các qu" si'ra dôi nhu sau: 

6. Phán vh.41 cho cac quv 
Chi tiêu Näm nay Näm trtrâc 

- Qu khen thuông 
- Qu phü lçii 
- Qu5 b sung thu thp 
- Qu phát trin ho?t dng su nghip 
- Qu du phông n dnh thu thp 
- Qu5' thuôc hot c1ng cong doàn Vit Nam 

Tng s dä phân phi cho các qu trong näm 

1.3. Htróng dn 1p báo cáo tài chInh nhà ntrrc 

Dan vj thirc hin theo quy djnh tai  Thông tu so 107/201 7/TT-BTC, riéng 
các chi tiêu b sung tai  mtc b nêu trén, qu nào không diicc trIch 1p thi bO 
trng không ghi so 1iu, riêng chi tiéu "Qu5r thuc hot dng cong doàn Vit 
Nam", tong hçip tü so 1iu hch toán cüa s du TK 4316- Qu5' thuc hot dng 
cong doãn Vit Nam. 

2. Hircrng dn ci,i th v mu biu BCTC 

2.1. Báo cáo tInh hInh tài chInh 

Ten cci quan cAp MAu B01iBCTC 
trên (Ban hành theo Thông tir so 107/201 7/TT-BTC ngày 
Dcm vj báo 10/10/2017 cza B5 Tài chInh) 
cáo.  

BAO CÁO T!NH HINH TA! CHNH 

Tczingày......tháng näm ....... 

Dcrn vi tInh: 

STT Chitieu Ma 
so 

A Thuyet 
minh 

A A. So cuoi 
nam 

A A So dau 
nam 

A B C D 1 2 
TA! SAN 

I Tien 01 
II Du tir tài chInh ngàn han 05 
I!! Các khoãn phãi thu 10 
1 Phái thu khách hang ii 
2 Trã tnrâc cho ng.rii ban 12 
3 Phãi thu nOi  b 13 
4 Các khoãn phái thu khác 14 

IV Hang tn kho 20 
V Du tir tài chInh dài han 25 
VI A. Tài san co dinh 30 
1 TàisâncôdjnhhthihInh 31 
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STT Chi tiêu Ma 
so 

Thuyt 
minh 

S6 dui 
näm 

S du 
nAm 

-Nguyêngiá 32 
-Khâuhaovàhaomôn1Uyk 33 

2 Tâi san cô djnh vô hinh 35 
-Nguyêngia 36 
- Khâu hao và hao mon lUy k 37 

VII Xây thyng co ban d& dang 40 
VIII TM san khãc 45 

TONG CONG TA! SAN (50= 
01+05+10+20+25+30+40+45) 

50 

NGUON VON 
I Nq phãi trã 60 
1 Phãi trã nhà cung cap 61 

2 
Các khoãn nhn truâc cüa khách 
hang 

62 

3 Phãi trã ni b 63 
4 Phái trã nçi vay 64 
5 Tmthu 65 
6 Cácqudcthü 66 
7 Các khoãn nhn truàc chiia ghi thu 67 
8 Nq phãi trâ khác 68 
II Tài san thun 70 
1 Nguonvônkinhdoanh 71 
2 Thng du / thâm ht lUy ké 72 
3 Các qu5 73 
4 Tài san thun khác 74 

TONG CONG NGUON VON (80=60+70) 80 
Lap, ngày... tháng... nám.... 

NGU'OI LISP BIEU KE TOAN TRIYNG THU TRIXNG DN V1  

(K, hQ ten) (.K5, hQ ten) ('K5, hQ ten, dóng du,) 

HUONG DAN L1P BAO CÁO TINH H!NH TA! CHtNH 
(Mâu S6 B01/BCTC) 

1. Miic dIch 

Báo cáo tInh hInh tài chInh là báo cáo tài chInh thng hçip, phãn ánh tng 
quát toàn b giá trj tài san hin có và nguôn hInh thành tài san cüa don vj k 
toán ti th?yi diem 31/12 hang näm, bao gm tài san hInh thãnh tü nguôn NSNN 
c.p; ngun thu 1ir hot dng san xut kinh doanh, djch vi; ngun thu phi (phãn 
&rcic khâu tth dé 1i don vj theo quy djnh) và các nguôn von khác tai  don  vi. 
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S 1iu trén Báo cáo tInh hInh tài chInh cho bi& toàn b giá trj tài san hin 
có cüa dan vj theo ca cu cüa tài san và ca cu nguôn von hInh thành tài san. 
Can cü vào Báo cáo tInh hInh tài chInh có the nhn xét, dánh giá khái quát tInh 
hInh tài chInh cüa dan vj. 

2. Nguyen tc trInh bay 

Dan vj phâi trInh bay các chi tiêu theo mu quy djnh, mu nay áp d%lng 
chung cho cá don vj hãnh chInh và dan vj sir nghip, khi 1p báo cáo chi tiêu nào 
khOng có phát sinh thI bO trng phn s 1iu. 

Tru&ng hqp dan vj có các hoat dng dc thu ma các chi tiêu trên mu báo 
cáo chua phãn ánh &rçYc thi có th b sung them chi tiêu nhmg phâi dixçic sir 
chp thun cüa B Tài chInh. 

3. C s& d lap Báo cáo tInh hInh tài chInh 

- Ngun s 1iu d 1p Báo cáo tInh hInh tài chInh là s 1iu trén s k 
toán tong hcip và các sO k toán chi tiêt tài khoàn. 

- Báo cáo tInh hInh tài chInh k' tnràc. 

4. Ni dung và phwrng pháp Ip 

4.1. Clii tiêu cat: 

- Ct STT, chi tiêu và ct ma s (cot A, cOt  B,  cOt  C): Dan vj phãi chip 
hành theo dung mu quy djnh, không sp xp 'ai. 

- COt  thuy& minh (cOt  D): Dung d dánh ma s chi tiêu thuyt mirth có 
lien quan trong Bàn thuy& minh báo cáo tài chInh, miic dIch d ngu&i dcc báo 
cáo tài chInh có the dn chiêu nhanh chóng tói nOi  dung thuyt minh chi tit cUa 
các chi tiêu nay. 

- COt  s lieu: S lieu ghi vào Báo cáo tInh hInh tài chInh chia lam 2 cOt: 

+ COt  1: phân ánh s cui näm là s du thai dim 3 1/12 näm 1p báo cáo 
sau khi dã khóa s k toán. 

+ COt  2: phân ánh s du näm là s dii th&i dim 01/01 näm 1p báo cáo 
sau khi dã khóa so kê toán. 

4.2. Phw0ngpháp iip  các clii lieu báo cáo 

4.2.1. Tàisãn 

-Tin-MäsO1 

Là chi tiêu thng hçp phãn ánh toàn bO s tin hin có cüa dan vj t?i  thai 
dim báo cáo. Các khoân tiên bao gôm tiên mt tai  qu5, các khoán tin gui 
khOng kS'  hn ti ngãn hang, kho bc, tin dang chuyên. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là tong s dii Nci cüa các tài khoân 111 "Tin 
mat"; TK 112 "Tin gui ngãn hang, kho bc"; TK 113 "Tin dang chuyn". 
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- Du tu tãi chInh ngãn hn - Ma s 05 

Chi tiêu nay phán áiTh thng giá gc cüa các khoãn du tu tài chInh cüa dan 
vj Co thai han  thu hôi tr 12 tháng trâ xuông ti ngày 1p báo cáo tài chInh. 

S lieu ghi váo chi lieu nay là s du Ng chi tit cüa tài khoán 121 "D.0 Ui 

tài chInh" duçic phân loai và theo dôi là khoãn dâu tis ngän hm 

- Các khoãn phãi thu - Ma s 10 

Chi tiêu nay phán ánh toàn b giá trj cüa các khoán phâi thu, bao gm: 
Phãi thu khách hang; trà trixc cho ngu&i ban; phãi thu ni b và phái thu khác. 

Màs 1O-Mãs11+Mâs 12+Mãs 13+Mãs 14. 

+ Phái thu khách hang- Ma so 11 

Chi tiêu nay phàn ánh giá trj các khoán phài thu khách hong v ban san 
phâm, hang hóa, cung cp djch v theo hçip dông nhung chixa thu tiên tai  thai 
diem báo cáo. 

S lieu ghi vao chi lieu nay là thng s dii Nq cüa tài khoãn 131 "Phái thu 
khách hang". 

+ Trá trw&c cho ngwài ban- Ma sO 12 

Chi tiêu nay phán ánh tng s tin ma dan vj dã tam  1rng, thanh toán tr1âc 
cho so hang hóa, djch vi chua nhn ducic tai  ngày 1p báo cáo tài chInh, sO trà 
trl.r&c cho nguäi ban sê trü vào s tin phâi thanh toán cui cüng cho nguäi ban 
khi nhn duçic hang hóaldjch vi1. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay là ttng s dii Nq chi ti& cüa tâi khoãn 331 
"Phái trâ cho ngtri ban" ma cho tl'rng nguäi ban. 

+ Phái thunôi bó-Mâsó 13 

Chi tiêu nay phãn ánh các khoãn phái thu ni b t?i  ngày 1p báo cáo tài 
chInh, là khoân phái thu giita darn vj k toán vâi dan vj cp duài hoc giUa các 
dan vj cap duài vâi nhau. 

Các dan vj cp duâi trong quan h thanh toán ni b là các dan vj không 
CO Ui cách pháp nhân, có to chirc Cong tác k toán nhung hach  toán phi thuc và 
không phái phát hành báo cáo tài chInh theo quy djnh, chi 1p báo cáo tài chInh 
dé cung cap so lieu cho dan vj k toán (cap trên) thng hçip (hcip nht) báo cáo tài 
chInh. So lieu ghi vào chi lieu nay là so dii N cüa tài khoán 136 "Phái thu ni 
be". 

Chi tiêu nay chi phát sinh trong báo cáo riêng cüa các darn vj có quan h 
thanh toán ni b vài nhau, trong báo cáo tài chInh cüa darn vi kê toán sau khi dã 
tOng hçip tat câ các darn vj trirc thuc sê khOng có so lieu cUa chi tiêu nay. Tnuâc 
khi 1p  báo cáo tái chInh thng hçp dan vj k toán phái kim tra, dôi chieu va xác 
nhn s phát sinh, s dii tài khoân 336 "Phái trá ni be",  tài khoàn 136 "Phái thu 
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ni be",  vài các dan vj cp dithi có quan h theo trng ni dung thanh toán. Tin 
hành thanh toán bü trü theo trng khoán cüa tmg dan vj cap dxâi có quan h, 
dng thii htch toán bü tth trén 2 tài khoãn tài khoân 336 "Phâi trá ni bO"  và 
136 "Phái thu ni b" (chi tiêt theo tfrng dôi tuqng). Khi dôi chiêu, nêu có chênh 
lch, phài tim nguyen nhân và diu chinh kjp thi. 

+ Các khoán phái thu khác-Mã so' 14 

Chi tiéu nay phãn ánh giá trj các khoân phâi thu khác nhu các khoân tam 
chi, thu GTGT dtrqc khu trr, t?m  irng, chi phI trá tnrâc; dt CQC k qu, k 
crç1c; phái thu tin lãi; phái thu các khoán Co ti'rc, lçii nhun; phãi thu các khoãn 
phI, l phi và các khoán phâi thu khác tai  ngày 1p báo cáo tài chInh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là tng s du Nq cüa các TK 133 "ThuE 
GTGT ducic khâu tth", TK 137 "Tam chi", TK 138 "Phâi thu khác", TK 141 
"Tam üng", TK 242 "chi phi trá tru&c", TK 248 "Dt CQC k qu, k cuqc" và 
so du nçi TK 338 (nêu co). 

A - A - Hang ton kho-Ma so 20 

Chi tiêu nay phân ánh toàn b giá trj hin có cüa các l°aj  hang tn kho 
cüa dan vj bao gm nguyen 4t lieu, cong ci dung ci, chi phi san xut kinh 
doanh, djch vi dâ dang; san phm, hang hóa phc vi cho các hoat dng cüa don 
vi dn thai dim báo cáo. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là s dix Nç cüa tài khoàn 152 "Nguyen lieu, 

vt 1iu, tãi khoân 153 "Cong cii ding c1i", tài khoãn 154 "Chi phi san xut kinh 
doanh, djch vi d& dang", tài khoãn 155 "San phâm", tài khoán 156 "Hang hóa" 
tai ngày 1p báo cáo tài chinh. 

- Du tLr tài chInh dài hn-Mã s 25 

Chi tiêu nay phàn ánh thng giá gc cüa các khoân du tix tài chinh cüa dan 
vj có thai han  thu hi trén 12 tháng tai  ngày 1p báo cáo tài chInh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là s dix N chi tit cüa tài khoãn 121 "Du tu 
tài chInh" dixçic phân loai theo dôi là khoãn dâu tu tài chinh dài han. 

. ., A. - A - Tai san co dnh- Ma so 30: 

Là chi tiéu tng hcip phán ánh toàn bô giá trj con lai  (nguyen giá trü di 
khu hao và hao mOn lüy k) cüa các loai TSCD tai  thai diem báo cáo. 

MA s6 30 = MA s 31 + MA s 35 

+ Tài san co' dinh hfru hInh- Ma so' 31 

Là chi tiéu thng hçxp phân ánh toàn b giá trj cOn lai  (nguyen giá tth di 
khu hao và hao mOn lüy k) cüa các loai TSCD hüu hInh tai  thii diem báo cáo. 

MAs31=MAsô32+MAsô33 

• Nguyen giá- Ma sO' 32 
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Chi tiéu nay phán ánh toàn b nguyen giá tài san c djnh hCtu hInh cüa 
dan vj tai th&i diem báo cáo. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là s di.r Nçi cüa tài khoàn 211 "Tài san c 
djnh h1u hInh". 

Khá'uhao vàhaomônlüykl-Mäsó33 

Chi tiêu nay phãn ánh thng giá trj khu hao, hao mon iQy k cüa tht ca các 
tài san c djnh hthi hInh cüa don vj duçic trInh bay trén báo cáo tài chInh tai 
ngày 1p báo cáo. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay là s dix Co cüa tài khoán 2141 "Kh.0 hao và 
hao mOn lüy kê tài san c djnh hUu hInh" và &rçlc ghi bang so am dithi hInh 
thirc ghi trong ngoc dan. 

+ Tài san cá djnh vô hlnh- Md s 35 

Là chi tiêu tng hçp phàn ánh toàn b giá trj cOn 1?i  (nguyen giá tth di 
khâu hao và hao mOn lOy k) cüa các loai TSCD vô hInh t?i  th0i diem báo cáo. 

MAsô35=Mâsô36+Mäsô37 

• Nguyen giá- Md scf 36 

Chi tiêu nay phân ánh toàn b nguyen giá tài san c djnh vô hInh cüa don 
vj tai  ngày 1p báo cáo tài chInh. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay là s dix Nçi cüa tài khoán 213 "Tài san c 
djnh vô hInh". 

• KMu hao và hao mon liy Id- Md so' 37 

Chi tiêu nay phân ánh tng giá trj khu hao, hao mOn iQy k cUa tht ca cac 
tài san cô djnh vô hInh cüa dan vj tai  ngày 1p báo cáo tài chInh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là s dix CO cüa tài khoàn 2142 "Khu hao và 
hao mOn lüy ke tài san cô djnh vô hInh" và duçic ghi bang s am dithi hInh thirc 
ghi trong ngoc don. 

- Xây dirng ccr bàn do dang- Ma s 40 

Chi tiêu nay phãn ánh tng giá trj các chi phi lien quan dn vic mua sm 
TSCD, xay drng ca bàn và nâng cAp TSCD dâ dang cui k' hoc dâ hoàn thành 
nhung chua bàn giao dixa vào si:r diing hoc ch? quyt toán. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay là s dix Nçi cüa tài khoân 241 "XDCB di 
dang". 

- Tài san khác- Ma s 45 

Chi tiêu nay phãn ánh giá trj các tài san khác cüa don vj, bao gm các 
khoàn chixa dixçic trInh bay trên các chi tiêu tài san nêu trên. 
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S lieu ghi vào chi tiêu nay là s di.r Ncr cüa các tâi khoân khác chua drçrc 
phán ánh a các chi tiêu trên. 

A S 0 - - Tong c9ng tai san- Ma so 50 

Là chi tiêu tng hqp phãn ánh thng giá trj tài san hin có cüa dan vj báo 
cáo ti thyi dim báo cáo. 

so 30+ Ma so 40+ MA so 45. 

4.2.2. NguEn v6n 

- Nç phái trã- MA s 60 

Là chi tiêu tng hçrp phán ánh toàn b s nq phái trâ cüa dan vj tai  thai 
diem báo cáo. 

MA so 60 = MA so 61 + MA so 62+ MA so 63+ MA so 64 + Ma s 65+ MA 
so 66+ MA s 67 + MA s 68 

+ Phthi trá nhà cung ca'p- Ma s 6] 

Chi tiêu nay phán ánh các khoãn ncr ma dan vj con phái trâ cho nhà cung 
cp nguyen vt lieu, cong c diing c, hang hóa, djch vti, tài san c6 djnh và nhà 
thâu XDCB cho so hang hóa djch vi dA nhn nhung chi.ra thanh toán t?i  ngày 
1p báo cáo tài chInh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là thng s du Co chi tit cüa tài khoãn 331 
"Phâi trâ cho ngi.thi ban" ma cho trng ngithi ban. 

+ Các khoán nhn trithc cia khách hang- Ma sá 62 

Chi tiêu nay phán ánh thng s tin dan vj dA nhn trtthc cüa khách hang 
cho hang hóa ho.c djch v11 chira cung cap ti ngày 1p báo cáo tài chInh. Các 
khoãn nh3n  trl.ràc chInh là khoãn trá tnrâc cüa ngithi mua cho hang hóa hoc 
djch vi1 ma dan vj dir kin së cung cap trong ti.rang lai. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là tng s du Co chi tit cüa TK 131 "Phái thu 
khách hang" ma cho tirng khách hang. 

+ Phái trá nç31 bô- Ma s 63 

Chi tiêu nay phân ánh các khoãn ncr phâi trâ cOn dr t?i  ngày 1p báo cáo 
tài chInh cüa don vj k toán vài don vj cp dithi hoc giüa các dan vj cp dithi 
vâi nhau v các khoán thu h, chi h hoc các khoãn phãi np cap trén hoc 
phAi cp cho c.p duói. 

Các dan vj cAp dithi trong quan h thanh toán ni b là các don vj không 
có tu cách pháp than, có to chCrc cong tác kê toán nhung hach  toán phi thuc và 
không phâi phát hành báo cáo tài chInh theo quy djnh, chi 1p báo cáo tài chInh 

cung cAp s lieu cho dan vj k toán (cAp trên) 1p báo cáo. S lieu ghi vào chi 
tiêu nay là s dii Co cüa tài khoán 336 "Phái trá ni bô". 
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Chi tiêu nay chi phát sinh trong báo cáo riêng cüa các don vj có quan h 
thanh toán ni b vói nhau, trong báo cáo tài chinh cüa dcm vj k toán sau khi cIA 
tong hqp tat ca các don vj trrc thuc sê không có so liu cUa chi tiêu nay, trixâc 
khi don vj kê toán 1p Báo cáo tài chInh phái dôi chiêu và bü tth s 1iu phãi thu 
ni b và phái trá ni b. 

+ Phái trá nd vay- Ma s 64 

Chi tiêu nay phàn ánh s dix cüa khoân vay ma don vj dA nhn và có nghTa 
vi trá lai  cAn c1r trén hçip dng hoc thôa thun vay cüa don vj ti ngày 1p báo 
cáo tài chinh. 

S lieu ghi vào chI tiêu nay là s6 dix Co cüa tài khoãn 3382 "Phái trâ nçi 
vay". 

+ Tamthu-Mâsô65 

Chi tiêu nay phân ánh s dix các khoãn thu phát sinh tai  don vj nhi.rng 
chua dü diêu kin ghi nh.n doanh thu ngay, con dix ti ngày 1p báo cáo tài 
chInh, bao gôm khoán nhn kinh phi hoat dng tr NSNN v qu5 tin mt hoc 
tài khoãn tin giri cüa don vj; các khoãn vin trçl, vay nq nithc ngoài ma nhà tài 
trq, nhà cho vay chuyn tin vào TK ti&n gri cüa don vj ti KBNN, Ngân hang; 
các khoán phi, 1 phi don vi thu duçic; các khoàn riit dr toán üng tru&c näm sau 
và các khoãn tam thu khác. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay là s dix Co cüa tài khoãn 337 "Tam thu". 

+ Các qu9dgc thI- Mâsô 66 

Chi tiêu nay phãn ánh s dix các qu dc thU ma don vj dtrqc trIch 1p theo 
quy djnh tai  ngày 1p báo cáo tái chInh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là s dix Co cUa tài khoãn 353 "Các qu5 dc 
thU". 

+ Các khoán nhn trithc chtra ghi thu- Ma s 67 

Chi tiêu nay phãn ánh s dix ti ngày 1p báo cáo tài chInh di vâi các 
khoán thu tir ngun NSNN cap; ngun vin trçi, vay nçi rnthc ngoài; ngun phi 
duçic khâu trr, d 1i don vj nhtrng chixa duçic ghi doanh thu vào các TK thu 
tixong rng do các khoán thu nay dirçic sU diing cho nhiu näm tiêp theo mc dU 
don vj dA quyêt toán v&i co quan CO thâm quyên ye so dA sU diing. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay là s dix Co cUa tài khoân 366 "Các khoán 
nhn truâc chi.ra ghi thu". 

+ Nciphái trá khác- Ma s 68 

Chi tiéu nay phân ánh s dix các khoàn nçi phái trá khác ti ngày 1p  báo 
cáo tài chInh, bao gOm các khoãn phâi np theo luung; khoãn don vj cOn phái 
np nhà nuâc; các khoán don vj cOn phái thanh toán cho ngixYi lao dng cUa don 
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vi; các khoãn thu h, chi h; doanh thu nhn tnràc; khoán nh.n dt ccc, k qu5, 
k cuçic va khoãn nçi phài trà khác chua dsqc phàn ánh trén mt chi tiêu ci the 
cüa Báo cáo tInh hInh tài chInh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là so du Co cüa các TK 332 "Các khoan phai 
np theo lucing", TK 333 "Các khoàn phâi np nhà nithc"; 334 "Phài trá ngi.thi 
lao dng"; TK 348 "nhn dt cçc, k qu, k cuçlc", TK 3381 "các khoàn thu 
h, chi he";  TK 3383 "doanh thu nhn truàc"; TK 3388 "Phâi trã khác", và so 
du Co cüa TK 138 (nu co). 

- Tài san thun- Ma s 70 

Chi tiêu nay phân ánh giá trj các tài san thuAn cüa dan vj ti ngày 1p báo 
cáo tài chInh. 

Mâs7O=Mãs71+Mâsê,72+Mãsi73+Mãs,74. 

+ Ngun van kinh doanh- Ma s 71 

Chi tiêu nay phãn ánh giá trj ngun vein kinh doanh a dan vi sir nghip ti 
thxi dim 1p báo cáo tài chInh, chi tiêu nay chi phát sinh a dan vi s1r nghip 
cong 1p có to chüc hot dng san xuât, kinh doanh và cO hInh thành nguôn von 
kinh doanh riêng. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay là s du Co cüa tài khoán 411 "Ngun vn 
kinh doanh". 

+ Thàng dw/thám hyt h7y ki- Ma s6 72 

Chi tiêu nay bao gm thng du/thâm ht ffiy k cüa tht cà cac ho?t dng 
cüa dan vi ti ngày 1p báo cáo tâi chInh. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay là s du Nq hoc CO cüa tài khoán 421 
"Thng du/thâm hiit lUy kê". Tru&ng hqp TK 421 có s du N thI s lieu chi 
tiêu nay duçic ghi b&ng s am duói hInh thüc ghi trong ngoc dan. 

+ Cácquj-Mâso'73 

• Da vái don vj sit nghip cong lap. Chi tiêu nay phãn ánh s du cüa các 
qu5' tài chInh ma dan vj duqc trIch 1p theo ca chê tài chInh, bao gm qu khen 
thix&ng, qu5 phüc igi, qu5 b sung thu nhp, qu phát triên hoat dng sir nghip 
và các qu khác cüa dan vi. Các qu5 duqc hInh thành tü thng du kt qua hot 
dng thuOng xuyên cüa dan vj và tr các nguôn khác theo quy djnh. 

• DO'i v&i don vj hành chInh: Chi tiêu nay phán ánh s du cüa qu dir 
phOng n djnh thu nhp cüa dan vj, duqc hinh thành t1r kinh phi quán l hành 
chInh duçic giao tr chü ma dan vj tiêt kim ducic theo quy djnh. 

S lieu ghi vào chi tiéu nay là s du CO cüa tài khoãn 431 "Các qu". 

+ Tài san thun khác- Ma sO' 74 
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Chi tiêu nay phán ánh giá trj các tài san thun khác cüa dan vj ti ngày l.p 
báo cáo tài chInh chi.ra diiçic phán ánh a các chi tiêu trên, bao gm khoàn chênh 
lch t)' giá hôi doái, các khoãn khác (neu co). 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay ia s diz Co cüa tài khoãn 413- Chênh 1ch t 
giá hôi doái, TK 468 "Nguôn cái cách tin luang" và tài khoán lien quan khác 
(nu co). 

A A A A - A 
- Tong cçng nguon von- Ma so 80 

Phán ánh thng s các ngun vn hInh thành tài san cüa dan vj ti thôi 
diem báo cáo. 

MA s 80= MA s 60 + MA s 70 

-  Chi tiêu "Tng cong tài san" = Chi tiêu "Tng cong ngun vn". 

MA so 50 MA so 80 

2.2. Báo cáo kt qua hot dng 

Ten co quan cp trên Mu BO2IBCTC 

Don vj báo cáo (Ban hành theo Thông tw so 107/2017/TT-BTC ngày 
10/10/2017 cia B5 Tài chInh) 

BAO CÁO KET QUA HOT BONG 
Nám............  

Don vi tInh: 

STT Chi tiêu Ma Thuyt 
minh 

Näm nay Närn 
triroc 

A B C D 1 2 
I Hoit dng hành chmnh, sr nghip 
1 Doanh thu (0 1=02+03+04) 01 

a. Tir NSNN cap 02 
b. Ti'r nguon vin trçl, vay no ni.râc ngoài 03 
c. Tir nguôn phi &rçlc khâu trir, dê 1a 04 
d. Tr ngun tài chinh cong doàn 04a 

2 Chi phi (05=06+07+08) 05 
a. Chi phi hoat dng 06 
b. Chi phi tir nguôn vin trçi, vay nq nuâc 
ngoài 

07 

c. Chi phi hoat dng thu phi 08 
3 Thngdu/thamhit(09=01-05) 09 

Hoit dng san xut kinh doanh, dlch 

1 Doanhthu 10 
2 ChiphI 11 
3 Thangdu/thâmhiit(12=10-11) 12 
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III Hoat dng tài chInh 
1 Doanh thu 20 
2 Chi phi 21 
3 Thng du/thâm hut (22=20-2 1) 22 

IV Boat dng khác 
1 Thu nhp khác 30 
2 ChiphIkhác 31 
3 Thng di/thâm hiit (32=30-3 1) 32 
V Chi phi thu TNDN 40 

VI Thang dir/thãm hiit trong nAm 
(50=09+12+22+32-40) 50 

1 Sir dung kinh phi tit kim cüa dan vj 
hành chInh 

51 

2 Phân ph6i cho các qu5' 52 
3 Kinh phi cãi each tiên hrcmg 53 

Lap, ngày... tháng... nám.... 

NGUI LP BIEU KE TOAN TRIX()NG THU TRU'(ING DN VI 
(Ky, hQ ten) (Kj, hQ ten) (Kg, hQ ten, dóng ddu,) 

HUNG DAN LiP BAO CÁO KET QUA HOiT DQNG 

(Mâu sE B02/BCTC) 

1. Mic dIch: Báo cáo k& qua hoat dng phân ánh tInh hInh và kt qua 
hot dng cüa dan vj, bao gm kêt qua hot dng tü tat ca các nguôn hrc tài 
chInh hin có cüa dan vj theo quy ché tài chInh quy djnh. 

2. Co s& Ip  báo cáo 

- Can cr Báo cáo kt qua hoat dng cUa näm tri.râc. 

- Can cir vâo s k toán tng hqp và s k toán chi tit trong kS'  dung cho 
các tài khoân tü Io?i 5 den 1oi 9. 

3. Nguyen tc 1p 

EMi vói don vj k toán có cac dan vj trrc thuc không có tis cách pháp 
nhân hach  toán phi thuc khi 1p Báo cáo kêt qua hoat dng tng hçip giüa dan 

vi và dan vj cp thrói phâi thirc hin loai tth toàn b các khoân doanh thu, thu 
nhp, chi phi phát sinh hr các giao djch ni bô. 

Dan vj 1p các chi tiêu báo cáo theo diing mu quy djnh, chi tiêu nào 
không phát sinh thI bô trng không ghi. Tnrmg hçp dan vj Co CC hoat dng dc 
thu ma các chi tiêu trên mu báo cáo chija phãn ánh &rçlc thI có the bô sung 
them chi tiêu nhi.rng phái duçc sr chap thun cüa B Tâi chInh. 

4. Ni dung và ph.ro'ng pháp Ip  các chi tiêu trong Báo cáo Kt qua 
hot dng 
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4.1. Clii lieu c5t: 

Báo cáo kt qua hoat dng gm có 6 cot: 

- Ct A, B: STT, các chi tiêu báo cáo don vj gi nguyen không sp xp lai; 

- COt C: Ma s cüa các chi tiêu tuong rng; 

- COt D: Ma so dan chiêu tói các thông tin thuyt minh chi tit trên Bàn 
thuyêt minh báo cáo tài chInh; 

- Ct so 1: Tong so phát sinh trong kS'  báo cáo näm; 

- Ct so 2: So lieu cüa näm tnthc 1in k näm báo cáo (d so sánh). 

4.2. Clii lieu dbng: 

4.2.1. Hoçit d3ng hành chInh, sy' nghp 

(1) Doanh thu - Ma soA  01 

MAsO1=MâsOO2+Mãs003+MAsôO4+MãSOO4a 

a. Tir NSNN cap- Ma s 02 

Chi tiêu nay phân ánh doanh thu hot dng cüa don vj tü ngun NSNN 
cap cho các nhim viii thuing xuyên và không thuông xuyên (dôi vâi dan vj sr 
nghip cong lap), thirc hin ch dO tr chü và không thirc hin ch dO tir chü (dôi 
vâi cci quan nhà nuâc) và doanh thu hoat dng khác phát sinh trong näm nhàm 
thirc hin nhim vi theo quyt djnh cüa ca quan có thâm quyên. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là lUy k s phát sinh ben Co cüa tài khoãn 
511-"Thu hot dng do NSNN cap". 

b. Tir ngun vin try, vay nq niroc ngoài - Ma s 03 

Chi tiêu nay phán ánh các khoàn vin trçr, vay ncr rnthc ngoài ma don vi 
nhn duçrc dü diêu kiin  ghi doanh thu trong näm. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là lily k s phát sinh ben CO cüa tâi khoãn 
512-"Thu vin trçr, vay ncr nthc ngoài". 

A A A . - A 
c. Tir nguon phi duçrc khau trir, de 1i - Ma so 04 

Chi tiêu nay phán ánh doanh thu cüa don vi tü ngun thu phi ducrc khu 
tth, dê li chi trong näm theo quy djnh cüa pháp lut phi, 1 phI. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là ffiy k s phát sinh ben Co cüa tài khoãn 
5 14-"Thu phi ducrc kh.0 trr, d lai". 

d. Tu ngun tài chinh cong doàn - Ma s 04a 

Chi tiéu nay phân ánh doanh thu cüa dan vj tir ngun thu tài chInh cong 
doàn nhim chi các hot dng cong doàn cüa dan vj trong näm. 

S lieu ghi vao chi tiêu nay là lUy k s phát sinh ben Co cüa tài khoán 
516-"Thu tài chinh cong doàn". 
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(2) Chi phi-Md sá 05 

MâsO5=:MãsÔO6+MâSÔO7+MãSÔO8 

Chi tiêu nay phân ánh chi phi hoat dng hành chinh sr nghip, chi phi tr 
ngun vin trçl, vay nçi nithc ngoài, chi phi hot dng thu phi phat sinh trong 
näm báo cáo. 

A - A a. Chi phi hot d9ng - Ma so 06 

Chi tiêu nay phán ánh các khoán chi phi cho thirc hin các nhim vi cüa 
dan vj theo quy djnh phát sinh trong nãm, bao gôm chi thi.rông xuyên, chi không 
thing xuyén. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là iQy k so phát sinh ben Nq cüa tài khoàn 
611 - "Chi phi hoat  dng". 

b. Chi phi tir ngun vin trçr, vay ncr nu*c ngoài - Ma s 07 

Chi tiêu nay phân ánh các khoãn chi phi th%rc hin nhim vi t1r nguôn vin 
trçl, vay nçi nuâc ngoài theo quy djnh phát sinh trong näm. 

S 
lieu ghi vào chi tiêu nay là lüy ké s phát sinh ben Nci cüa tài khoán 

612- "Chi phi ti'r ngun vin trç, vay no nisâc ngoài". 

c. Chi phi hot dng thu phi- Ma s 08 

Chi tiêu nay phãn ánh các khoãn chi phi phiic vii hoat dng thu phi cüa 
dan vj phát sinh trong nAm theo quy djnh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là iQy k s phát sinh ben Nq cüa tài khoán 
614- "Chi phi hoat  dng thu phi". 

(3) Thing du'/thâm hyt- Md so 09 

Chi tiéu nay phân ánh chênh lch giüa doanh thu và chi phi phát sinh 
trong näm dôi vâi hoat dng cüa dan vi. Trtrng hçp thng du thI chi tiêu nay 
dugc trInh bay là so duang, trung hçrp thâm hit thI chi tiêu nay duçic trInh bay 
là s am duài hInh thüc ghi trong ngoc dan (...) 

MâsO9=Mãs,O1-Mâs,O5 
A 9 A' . 4.2.2. Hoçzt dpng san xuat k,nh doanh, djch vy 

(1) Doanh thu- Md soA' 10 

Chi tiêu nay phán ánh tng doanh thu tr hoat dng san xut kinh doanh, 
djch vi phát sinh trong nàm cüa dan vj sij nghip Co hoat dng san xut kinh 
doanh, djch vi. 

s6 Iiu ghi vào chi tiéu nay là lüy k s phát sinh ben Co cüa tài khoân 
531- "Doanh thu hoat dng san xut kinh doanh, djch vi". 

(2) Chi phi- Md sii 11 
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Chi tiêu nay phán ánh tng chi phi phiic vi cho hoat  dng san xut kinh 
doanh djch vi trong näm cüa dan vj. 

S lieu 
ghi vào chi tiêu nay là lUy k s6 phát sinh ben Nq các tài khoãn 

632- "Giá von hang ban" và tài khoàn 642- "Chi phi quân 1 cüa hoat dng san 
xuAt kinh doanh, djch vf'. 

(3) Thng du'/thâm hi1-Md s 12 

Chi tiêu nay phán ánh chênh 1ch gia doanh thu và chi phi phát sinh 
trong näm dôi vói boat dng san xut kinh doanh, djch vi cüa dcm vi. Tru&ng 
hqp thâm ht thI chi tiêu nay duçic trInh bay là s am dithi hInh thirc ghi trong 
ngocdan(...). 

Mâsô 12=Mãs 10-Mâsô 11 

4.2.3. Hoyt d3ng tài chInh 

(1) Doanh thu- Md s6 20 

Chi tiêu nay phán ánh doanh thu tài chInh cüa dan vj phát sinh trong nãm 
theo quy djnh. 

S lieu 
ghi vào chi tiêu nay là lüy k s phát sinh ben Co cüa tài khoán 

515- "Doanh thu tài chInh". 

(2) Chi phi-Md s6 21 

Chi tiêu nay phân ánh chi phi hoat dng tài chinh phát sinh trong näm 
theo quy djnh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là lüy k s phát sinh ben Nçi cüa tài khoàn 
615- "Chi phi tài chinh". 

(3) Thng dw/thâm hid- Md s6 22 

Chi tiêu nay phán ánh chénh lch giUa doanh thu và chi phi di vâi hoat 
dng tài chInh cüa dan vj trong näm. Trueing hqp thâm h%lt thi chi tiéu nay duçc 
trInh bay là s am dithi hInh thi'rc ghi trong ngoc dan (...). 

Ma so 22 = Ma so 20 - Ma s 21 

4.2.4. Hot dng khác 
A - £ (1) Thu nhzp khac- Ma so 30 

Chi tiêu nay phán ánh các khoàn thu thp khác cüa dan vj phát sinh trong 
nãm theo quy djnh cüa ca ch tài chinh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là lüy k chi tit phát sinh ben Co tài khoán 
711- "Thu nhp khác". 

- £ (2) Chi phi khac- Ma so 31 
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Chi tiêu nay phán ánh các khoân chi phI khác trong näm d thirc hin 
nhim vii duçic giao cüa dan vj theo quy djnh. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay là lüy k chi ti& phát sinh ben Nçi cüa tài 
khoãn 811 - "Chi phi khác". 

(3) Thing dtr/thâm htjt- Ma s 32 

Chi tiêu nay phán ánh chênh lch giCia doanh thu và chi phi di vâi các 
hot dng khác cüa dan vj trong nãm. Trueing hçip thâm ht thI chi tiéu nay 
duçic trInh bay là so am duâi hInh thi'ic ghi trong ngoc dan (...). 

Ma s 32 =Mã s 30- Ma s 31 

4.2.5. ChiphIthuithu nhip doanh nghiIp- Md sJ 40 

Chi tiêu nay phán ánh chi phI thu thu nhp doanh nghip cüa dan vj phát 
sinh trong näm, bao gôm tong so chi phi thuê tInh trên thu nhp cüa ho?t dng 
san xuât kinh doanh, djch vi. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay là lüy k s phát sinh ben Nçi tâi khoán 821 - 
"Chi phi thuê thu nhp doanh nghip". 

4.2.6. Thng dw/thâm hyt trong nám- Md sá 50 

Chi tiêu nay phân ánh thng dir/thâm hiit cüa don vj trong näm di vói các 
nguôn kinh phi &rcic phép phãn phôi theo co ché tài chInh. Trung hqp thâm hiit 
thi chi tiêu nay thrqc ghi bang so am di.rói hmnh thrc ghi trong ngoc dan. 

(1) Sü' dyng kinh phi' tilt kim cüa thin vj hành chIn h- Md so 51 

Chi tiêu nay phàn ánh s dã phân phi tr ngun kinh phi tit kim cüa 
dan vj hành chInh theo quy djnh cüa co chê tài chInh, bao gôm chi b sung thu 
nhp cho can b cOng chüc và ngu?ii lao dng, chi khen thisông, chi cho các hot 
dng phüc lçii tp the. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay can cr s phát sinh chi tit ben Ng cüa TK 
421 "Thng dulthâm hiit lüy ke". 

(2) Phân phoJi cho cdc qu9- Md soA  52 

Chi tiêu nay phàn ánh s6 phãn phi tt'r chênh lch thu- chi thu&ng xuyên 
cho các qu5' theo quy djnh cüa chê d tài chinh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay can c1r vào s my k s phát sinh chi tit ben 
Co cüa tài khoãn 431- "Các qu" và TK 353- "Các qu d.c thü" (phãn dircic 
trich t1r chênh lch thu-chi cüa don vj trong näm). 

(3) Kinh phi' cãi each tin lu'rng- Md s6 53 

Chi tiêu nay phán ánh s phãn phi tü chênh lch thu- chi thuàng xuyén 
vào kinh phi cài cách tiên lirong theo quy djnh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay can cü vào s ffiy s phát sinh chi ti& ben 
Co cüa tài khoân 468- "Nguôn cái cách tiên lirong". 
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2.3. Báo cáo liru chuyn tin t (Phiro'ng pháp triyc tip) 

Ten co quan cp trên Mu B03a/BCTC 

Din vj báo cáo (Ban hành theo Thông tu s 107/2017/TT-BTC ngày 
10/10/2017 cla Bô Tài chInh) 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE 

(Theo phusing phdp tr(rc hip) 
Nám............. 

Don vj tinh. 

STT Chi tiêu Ma 
Thuyt 
minh 

Näm 
nay 

Närn 
triroc 

A B C D 1 2 
I LI!U CHUYEN TIEN TU HOAT BONG CHINH 
1 Cáckhoãnthu 01 

- Tiên Ngân sách nhà nuàc cAp 02 
- Tién thu ti'r nguôn vin trç, vay nçi rn.râc ngoài 03 
- Tiên thu tr nguôn phi, I phi 04 
- Tiên thu tr hoat dng san xuAt kinh doanh, djch vi 05 
- Tiên thu khác 06 

2 Cáckhoãnchi 10 
 - Tiên chi krcing, tiên cong và chi khác cho nhân viên 11 
 - Tiên chi trã cho ngithi cung cAp hang hóa, djch vi 12 
 -Tiênchikhác 13 
 Liru chuyn tin thun tir hoit dng chInh 20 

II  LIIU CHUYEN TIEN TU HOAT BONG BAU TU' 
1  Tin thu tr thanh 1 tài san C6 dlnh 21 
2 Tiên thu tir các khoãn dâu tu 22 
3  Tiên chi XDCB, mua tài san cô djnh 23 
4  Tin chi dAu tu gop v6n vào các don vi khác 24 

 Liru chuyn tin thun tu hoat C1ng du tir 30 
III  LUU CHUYEN TIEN Tt HOAT BONG TM CHINH 
1  Tin thu tr các khoán di vay 31 
2  Tinthutrvônóp 32 
3  Tiên hoàn trã gôc vay 33 
4  Tiên hoàn trá von gop 34 
5  C6 tircI1çii nhuân da trâ cho chU sâ hU'u 35 

 Liru chnyn tin thun tir hoat dng tài chInh 40 
IV  Liruchuyntinthuntrongnäm 50 
V So dir tien dau ky 60 
VI  Anh htrông cüa chênh 1ch t3 giá 70 
VII A. So dir tien cuoi ky 80 

Lap, ngày... thông... nàm.... 
NGUfl LAP BIEU KE TOAN TR!J(YNG THU TRUNG B(N V 

(Ky, hQ ten) (Kj, hQ ten) (K35, hQ ten, dóng du) 
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HUONG DAN LP BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN T 

(Mu sá B03/BCTc) 

1. Mic dIch 

Báo cáo luu chuyn tin t xác djnh ngun tin vào, các khoân m1ic chi ra 
bang tin trong nãm báo cáo và so du tiên tai  ngáy 1p báo cáo, nhäm cung cap 
thông tin ye nhUng thay dôi cüa tiên ti dan vj. 

Thông tin v hru chuyên tin t cüa dan vj rt hüu Ich trong vic cung cap 
cho ngithi sCr ding báo cáo tài chinh v miic dIch giâi trInh và ra quyêt djnh, cho 
phép ngr&i sir ding báo cáo tài chInh dánh giá vic dan vj tao  ra tiên dê phiic v11 
cho các hoat dng cüa mInh vá each thüc dan vj sir ding so tiên do. 

2. Nguyen tãc trinh bay 

2.1. Phuang pháp 1p Báo cáo hxu chuyn ti&n t hixàng dn cho các giao 
djch ph bin nht, triRmg hçip dan vi phát sinh các giao djch chua có huOng 
dn thI phái can cü vào ban chat cüa giao djch dê trInh bay các luOng tiên mt 
cách phü hçxp. 

2.2. Lung tin trinh bay trén Báo cáo hxu chuyn tin t là lung vào và 
lung ra cüa tin. Tin bao gOm tin mt tai  qu5 và tin giri không kS' han. Các 
luông tin không bao gôm các chuyên djch ni b giUa các khoãn tin trong dan vj. 

2.3. Báo cáo h.ru chuyn tin t phái phân loai lung tin theo 3 hoat 
dng: hoat dng chInh, hoat dng dâu ti.r và hot dng tài chInh. Vic phân loai 
các hoat  dng nhm cung cap thông tin cho phép ng.r&i sr ding báo cáo dánh 
giá ãnh huing cüa các hot dng nay len tInh hInh tài chInh cüng nhi.r lisçing tin 
cüa dan vj: 

- Hoat dng tài chInh là các hoat dng tao  ra sr thay di v quy mô và ca 
câu von chü sâ hUu và vOn vay cüa dan vj trong tri.r&ng hqp dan vj duçic phép di 
vay hoc Co CáC hoat  dng dâu ti..r tài chInh. 

- Hoat dng dAu ti.r là hoat dng mua s.m, xây drng, thanh l, chuyn 
nhuçing các tài san dài han  và các khoán du tu khác. 

- Hoat dng chInh là các hoat dng không phái hot dng du t.r hay hoat 
dng tài chInh. 

Tnxing hqp dan vj không th phân bit rô rang kinh phi duqc cp giQa 
vn gOp, kinh phi xây dmg ca bàn hoc kinh phi boat dng thithng xuyên thI 
dan vj có th phân loai kinh phi hoc ngân sách ducic cap vào luOng tiên cüa 
hot dng chInh và trinh bay thông tin nay trên thuyét minh báo cáo tài chinh. 

2.4. Hoat dng chinh: 
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- Các 1ung tin tü hot dng chInh chü yu phát sinh tr nhürng hoat dng 
car bàn to ra tién cUa darn vj. Các 1ung tin chü yeu ti'r hot dng chInh bao 
gôm: 

+ Tin thu ti'r NSNN cp cho darn vj bao gm kinh phi cap cho hot dng 
thix&ng xuyén, không thu&ng xuyên cüa darn vj. 

+ Tiên thu ti'r nguôn vin trçi, vay nçi nixóc ngoài; 

+ Tin thu thrçic ttr các khoãn phi, 1 phi; 

+ Tiên thu duçic tir hoat dng san xuât kinh doanh, djch vi vâ tin thu 
khác cüa darn vj. 

- Trtr?mg hçip mt giao djch lien quan dn các 1ung tin a nhiu hoat 
dng khác nhau, nhis giao djch thanh toán khoân vay (gc và lãi) thI tin lAi có 
the &rçic phân loai vào hot dng chinh con gôc vay dixçic phân 1oi vào hoat 
dng tài chinh cüa darn vj. 

2.5. Hot dng dâu tu 

Phân ánh các lung tin chi d hInh thãnh tâi san duçic ghi nh trên báo 
cáo tInh hInh tái chinh cUa darn vj mâi dU tiêu chuân dê xêp vào hoat dng du 
tu bao gôm tài san c dinh  hru hInh, tái san c djnh vô hInh và các tài san dài 

hn khác, lung tin chü yu tr hot dng du tu gm: 

- Tin thu ti'r thanh 1 nhixcing ban tái san, thu tü các khoán du tu 

- Tin chi mua sam, xây drng, hInh thành tài san, thrc hin du tu 

- Tin chi du tu gop vn cüa darn vj dM vâi các darn vi khác 

2.6. Hoat dng tài chInh 

Darn vj trInh bay riêng bit các 1ung tin ti'r hot dng tài chInh giüp cho 
vic dr doán khá näng thu hi các luông tin trong tuarng lai cUa các ben dã cap 
vn cho darn vj, luông tin tr hot dng tài chinh gôm: Tiên thu ttr các khoãn 

darn vj di vay, tir vn gop cüa các ben, tin trâ lai vn gop cho chü sâ hüu, trá ncr 

gôc vay; cô tüc, lqi nhun dã trâ cho chU so hum 

2.7. Các lung tin phát sinh tü hot dng chinh, hot dng dAu ti' hoc 
hoat dng tài chinh cO th dirçic báo cáo trén car sO thun bao gôm: 

- Khoán thu h, chi h khách hang và các ben thi huOng khác. 

- Khoãn thanh toán bü trr cüa giao djch cUng di tuçmg trong cüng mOt 
1ung tin. Nu vic thanh toán bü trü lien quan dn các giao djch duçic phãn 
loai trong các 1ung tin khác nhau thI không duçic trInh bay trén car sO thuân ma 
phãi trInh bay riêng rê giá trj cüa tmg giao djch. 

2.8. Trutmg hçip darn vj duçic phép di vay d du tis ma khoãn vay duc 
thanh toán th.ng cho nhá thAu, nguOi cung cp hang hóa, djch vii (tién vay duçic 
chuyên thang tü ben cho vay sang nhâ thâu, nguOi cung cap ma không chuyen 
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qua tài khoãn cüa dcm vj) thI don vj v.n phãi trInh bay trên báo cáo km chuyên 

tin t, cii th: 

- S tin di vay ducic trInh bay là 1ung ti&n vào cüa hott dng tâi chmnh; 

- S tin trâ cho nguii cung cp hang hóa, djch vii ho.c trà cho nhà thu 
di.rcic trInh bay là 1ung tin ra tiir hott dng du tu. 

2.9. Dan vj phái mô s theo dôi các lung ti&n trong qua trInh giao djch 
d có s Iiu tng hçp báo cáo, don vj phái can cr vào bàn chat cüa các giao 
djch d trmnh bay các 1ung tin trên báo cáo phü hçip vâi dc diem và mô hInh 
hoat dng cüa mInh. 

Dan vj phài trInh bay và thuy& minh các khoán tin phát sinh trong don 
vi nlurng chi thrçic sr ding vào các mic dIch quy djnh s.n, ma don vj không 
ducic phép sir dtng vào hot dng cüa mInh nhu các qu5' tài chInh ma don vj 
ducic giao quán l)',... 

3. Co s& 1p báo cáo 

3.1. Báo cáo luu chuyn tiên t duçic 1p can c1r: 

- Báo cáo tInh hInh tài chInh 

- Báo cáo k& qua hot dng 

- Thuyt minh báo cáo tài chInh 

- Báo cáo hru chuyén tin t cüa nãm truâc. 

- So k toán chi tiêt tài khoân 111- lien mat, TK 112- Tiên giri ngân 
hang, kho bac,  TK 113- Tin dang chuyn và sc k toán tng hqp, s k toán chi 
tiêt cüa các tài khoán lien quan khác và tài lieu khác có lien quan trong nãm báo 
cáo. 

3.2. Don vj phái mô các s k toán chi ti& d phic vi cho vic 1p báo 
cáo hru chuyén tin t theo các luông tin, cii th& 

- S k toán chi tit các tài khoàn phái thu, phái trá, hang tn kho phái 
di.rçic theo dôi chi tit cho trng giao djch dé có th trInh bay lung tin vào và ra 
theo hoat dng chInh, hot dng dâu tu và ho?t  dng tài chInh. 

- S k toán chi tit các tài khoân phãn ánh tin (tin mt, tin gi'ri ngân 
hang, kho bc, tin dang chuyn) phâi m& chi ti& dé theo dôi các lung tin thu 
và chi lien quan den hoat dng chInh, hoat  dng dâu tix và hoat dng tài chInh d 
tng hcip sê 1iu lam co s& 1p Báo cáo km chuyn tin tê. 

4. Phirong pháp Ip các ch tiêu trong Báo cáo hru chuyn tin t 

Báo cáo km chuyn tin t gm có 6 cOt: 

- Cot A, B: STT, các chi tiêu báo cáo don vi gi nguyen không s.p xp lai; 

- COt C: Ma s cüa các chi tiêu ti.rang ing; 
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- Cot D: Ma s dn chiu tâi các thông tin thuy& minh chi tit trén Bàn 
thuy& minh báo cáo tài chInh; 

- COt s6 1: Tng s phát sinh trong k' báo cáo näm; 

- Cot s 2: S lieu cUa 11am truâc 1in k näm báo cáo (d so sanh). 

4.1. Phu'o'ngpháp 1(ip các chi lieu lhuc ho,t d5ng chInh 

Dan vj hra ch9n 1p báo cáo hru chuyn tin t diii vâi hoat  dng chInh 
theo "Phwong phdp lrrc (lip" (Mu so BO3aJBCTC) 

a. Npi dung: 

Là phiiang pháp trInh bay các dông tin thu vào và chi ra chinh cüa don vj 
bang cách phân tIch và tng hqp trrc tiêp các khoàn thu chi bang tiên theo tmg 
nOi dung thu, chi can cü vào s sách kê toán cüa don vj. 

b. Phu'ongpháp 4p các chi tiêu cy thi: 

- Các khoãn thu- Ma s 01 

Chi tiêu nay phán ánh toàn bO các khoãn cia thu b.ng tin phát sinh trong 
k' báo cáo tai  dan vj. 

+ Tin ngân sách nhà nuirc cp- Ma s 02: 

Chi tiêu nay phán ánh s6 tin mt dan vi cIA rut v tr ngun dir toán 
NSNN giao và so tiên duqe NSNN hotc Ca quan cp trén c.p vào tài khoân tiên 
giri dir toán cUa dan vj trong näm. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay duçic l.y tr s k toán các TK 111, 112 @hn 
thu tiên), sau khi dôi chiu vâi so k toán các TK 3371 "Kinh phi hoat dng 
bang tin", TK 3374- "Ung trithc dir toán", TK 511 "Thu hoat  dng do NSNN 
cap" 

+ Tin thu tir ngun vin trq, vay nq ntrrc ngoài- Ma s 03: 

Chi tiéu nay phán ánh s tin dA thu v don vj tir ngun vin trçl, vay nç 
nuâc ngoài bao gm tin mt dan vj da rut v qu5 và s tin trên tài khoán tin 
gui tü nguôn vin trq, vay nq nithc ngoài cüa don vj. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay duçic ly tr s k toán các TK 111, 112 (ph.n 
thu tiên), sau khi dôi chiu vâi s k toán các TK 3372 "Vin trçY, vay nçi niióc 
ngoài", TK 512 "Thu vin trçl, vay nq nuc ngoài "(nu co). 

+ Tin thu tn ngun phi, 1 phi- Ma s 04: 

Chi tiêu nay phán ánh s tin cia thu v don vj ti'r ngun phi, 1 phi ma don 
vj dtrçic phép thu theo quy dlnh  cüa pháp lut phI, l phi. 
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S 1iu ghi vào chi tiêu nay d1xçlc 1y tü s k toán các TK 111, 112 (ph.n 
thu tiên), sau khi di chiu vói so k toán chi tit TK 1383 "Phài thu các khoãn 
phI và 1 phi", TK 3373 "Tam thu phi, 1 phi". 

+ Tin thu tfr hot dng san xut kinh doanh, djch viii- Ma s 05: 

Chi tiêu nay phân ánh tng s tin dã thu v dan vj tü hoat dng san xut, 
kinh doanh, djch vi do ban hang hóa, thành phâm. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay duqc 1y can dr vào thng s tin dã thu (tng 
giá thanh toán) trong k' do ban hang hóa, thành phâm, cung cp djch vi, tin 
bàn quyn, phi, hoa hông và các khoãn thu khác tii boat dng san xut, kinh 
doanh, djch vi cüa don vj, kê cà các khoán tin dâ thu ti'r các khoàn nçi phài thu 
lien quan dn các giao djch ban hang hóa, cung cp djch vii và doanh thu khác 
phát sinh tü các k' triróc nhi.rng kS'  nay mi thu dixçic tin và s tin üng truOc 
cüa ngii&i mua hang hóa, djch vii. 

S 1iu d ghi vào chi tiêu nay duçic thy tü s k toán các TK 111, 112 
(phn thu tin), sau khi di chiu vói s k toán các TK 531 "Thu hoat  dng san 

xut kinh doanh, djch v11", TK 131 "Phãi thu khách hang" (chi tit s tin thu 
hi các khoãn phài thu hoc thu tin urng trucc trong k' tr boat dng san xut 
kinh doanh), TK 3383 "Doanh thu nhn tnróc". 

+ Tin thu khác- Ma s 06: 

Chi tiêu nay phàn ánh s don vj dã thu bang tin tü các hot dng khác 
ngoài các hoat dng dA phàn ánh a các chi tiêu trên, nhii: Tin thu tt'r khoàn thu 
nhp khác (tin thu ye duçic bôi thuông, dircic phat, tin thithng và các khoãn 
tin thu khác...); Tin dã thu do duçic hoãn thuê; Tiên thu duqc do nhn k qu5', 
k ci.rqc và tin thu hi các khoãn dua di k2 ci.rçic, k qu; Tiên nhn duçic ghi 
tang các qu do cp trén cp hoc cp duài np, tiên duqc các t chüc, cá than 
ben ngoài th.r&ng, h trq; tiên chênh 1ch nêu so thu h bang tiên lan hon chi h 
bang tin;... 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay di.rçic thy tr s k toán TK 111, 112 (ph.n thu 
tin) sau khi di chiu vOi s k toán các TK 711 "Thu nhp khác", TK 133 
"Thu GTGT &rcvc khu tth", TK 1388 "Phài thu khác", TK 141 "Tam 1rng", TK 
348 "Nhn dt c9c, k qu, k cucic", TK 3378 "Tam thu khác"; TK 353 "Các 
qu5 dc thü"; TK 431 "Các qu5"; s chênh 1ch thu h 1&n hon chi ht sau khi dôi 
chiu so k toán TK 111, 112 vâi so k toán TK 3381 "Các khoãn thu h, chi he"; 
TK 248, 136, 338 và các s k toán có lien quan khác trong k' báo cáo. 

- Các khoãn chi- Ma s 10 

Chi tiêu nay phàn ánh toãn b các khoán dâ thrc chi bang tin phát sinh 
trong k' báo cáo tai  don vj. 

Mass 1O=Mãsô 11+Mãs 12+Mãsô 13. 
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+ Tin chi liro'ng, tin cong và chi khác cho nhân viên- Ma s 11: 

Chi tiêu nay phãn ánh toàn b s dä chi trã b.ng tin cho CBCC và ngll&i 
lao dng trong don vj bao gôm tiên chi lirong, tin cong và chi khác cho nhân 
viên cüa don vj phát sinh trong näm, kê câ so dã thanh toán b&ng tin cho các 
khoán nq phái trá hoc urng trithc cho ngithi lao dng. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay duqc ly tr s k toán 1K 111, 112 (phn chi 
tiên) sau khi dOi chiêu vâi so kê toán TK 334 "Phâi trâ ngiiii lao dng", s lieu 
chi tiêu nay duqc ghi bang so am duài hInh thlrc ghi trong ngoc don (...). 

+ Tin chi trã cho ngu'ôi cung cp hang hóa, dch viii- Ma s 12: 

Chi lieu nay phãn ánh s don vj dã chi ra b.ng tin d trá cho ngithi cung 
cap hang hóa, djch vii cho don vj, bao gm tin chi mua tài san, hang hóa, djch 
viii, thanh toán các khoán phiic vçi cho hot dng cüa don vj ké Ca s dA thanh 
toán bang tiên cho các khoân nçi phái trá hoc 1mg tnràc cho ngixäi ban hang 
hóa, cung cap djch vi lien quan dn hoat dng cüa don vj. Chi tiêu nay không 
bao gm các khoán tin chi mua sm TSCD, chi xây drng d hInh thành TSC[) 
(bao gôm Ca chi nguyen vt lieu cho XDCB), tiên chi cho vay gop von vào don 
vi khác và các khoán khác duqc phân 1oi là luOng tiên t1r hoat dng dâu tu; và 
các khoán chi tiên de trà nçi gc vay, trã lai  vOn gop, trâ cô tlrc, lçii nhun cho 
chü sâ hUu và khoân khác dirçic phân loai là lung tiên tr ho?t dng tài chInh. 

S lieu ghi vào chi tiêu nay can dr s k toán TK 111, 112 (jhAn chi tin) 
sau khi di chiu vâi s k toán các TK 611 "Chi phi hot dng", TK 612 "Chi 
phi tir ngun vin trçi, vay nçi ntrâc ngoài", TK 614 "Chi phi hot dng thu phi", 
TK 154 "Chi phi san xut kinh doanh, djch vi di dang"; TK 642 "Chi phi quãn 
l cüa hot dng san xut kinh doanh, djch v11", 1K 652 "Chi chua xác djnh 
nguOn", 1K 331 "Phái trà khách hang", 1K 141 "Tam lrng"(tth sO lieu dâ phãn 
ánh & chi tiêu 11), TK 152, 153, 154, 155, 156,211,242,241 và so kê toán khác 
có lien quan, s lieu chi tiêu nay duçic ghi bang s am du&i hInh thlrc ghi trong 
ngocdon(...). 

+ Tin chi khác- Ma s6 13: 

Chi tiêu nay phán ánh khoãn chi khác bang tin trong näm, ngoài các 
khoãn chi tin dã phãn ánh a chi tiêu 11 và 12 nói trên, nhu: Chi phi thuê 
TNDN; Tin dua di k dixçic, k qu5 và tin trâ lai  các khoân nhn k cuçic, k3 
qu5; Tin chi trà lâi vay (không tinh phn lâi hach  toán vào 1K 241); lien chi 
trirc tip tü các qu khen thuâng, phüc lcii,... và tin chi trrc tiep khác (nêu co). 

S lieu ghi vao chi tiêu nay can cü s k toán 1K 111, 112 (phn chi tin) 
sau khi di chiu vài so k toán TK 811- "chi phi khác", 1K 821- "Chi phi thuê 
TNDN", TK 615 "Chi phi tãi chInh", 1K 248- "Dt c9c, k qu, k cuqc", 1K 
338- "Các khoán thu h, chi he",  1K 431- "Các qu5", TK 332 "Các khoán phái 
nôp theo luong", 1K 333 "Các khoán phãi np nhà nxâc", 1K 242 "Chi phi trà 
truOc", so chênh lch chi hO Ian hon thu hO sau khi di chik sO kê toán 1K 111, 
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112 vâi s k toán TK 3381 "Các khoàn thu h, chi he"  và các s k toán có lien 
quan khác trong k' báo cáo. Chi lieu nay duçic ghi bang s am dui hInh thüc 
ghi trong ngoc dan (...). 

- Liru chuyn tin thun tir hoit dng chInh- Ma s 20: 

Chi tiêu nay phán ánh chênh lch gi1a tng s tin thu vào vâi thng s 
tin chi ra ti'r hoat dng chInh trong näm báo cáo. S 1iu de ghi vao chi tiêu nay 
di.rçic tInh bAng thng cong  s lieu chi tiêu Ma so 01 và Ma so 10. Nêu so lieu chi 
tiêu nay là s am thI ghi trong ngoc dan (...). 

Ma s 20 = Ma s 01+ Ma s 10 

4.2. Phu'ongpháp lIp  các chi lieu Lu'u chuyên lien tfr hoçzt d5ng dâu 1w 

- Tin thu tr thanh 1 tài san c tInh-  Ma s 21: 

Chi tiêu nay phán ánh s tin chênh 1ch thu - chi tr vic thanh l, 
nhung ban TSCD httu hInh, TSCD vô hInh trong nãm, k cá so tiên thu hôi các 
khoãn nçi phâi thu lien quan trirc tiêp tâi vic thanh 1, nhi.rqng ban TSCD và tài 
san dài hn khác. Chi tiêu nay không bao gôm so thu bang hin 4t, so chixa thu 
duçic trong näm báo cáo ti'r vic thanh 1 nhi.rçng ban tái san; không bao gm các 
khoãn chi phi phi tiên t lien quan dn hoat dng thanh 1 nhuqng ban tài san và 
giá trj con li cüa tài san do dem di gop von lien doanh, lien kêt hoc các khoãn 
ton tht. 

S 1iu phãn ánh trén chi tiêu nay disçic ly tir chênh lch gicta s tin thu 
và s tiên chi cho vic thanh l, nhuqng ban TSCD và các tài san dài h?n  khác. 

S thu tin 1y ti'r s k toán các TK 111, 112, 113, sau khi di chiu vOi s 
k toán các 1K 7111 và 131- phAn chi tit tinthu thanh l, nhuçing ban TSCD va 
các tài san dài hn khác trong nàm báo cáo. S tien chi duqc Iy tir s k toán các 
1K 111, 112, 113, sau khi di chiu vâi s k toán TK 8111 trong nAm. 

Trtthng hcip s tin thirc thu nhO han s tin thrc chi thI s 
lieu trInh bay 

trên chi tiêu nay dirçic ghi bAng s am dithi hInh thirc ghi trong ngoc dan (...). 
A F A A A A S A S Triiang hqp so tien thirc thu lan han so tien thrc chi thi so hçu trinh bay tren chi 

tiêu nay thrqc ghi là so d.rang. 

- Thu tü các khoãn du ttr- Ma s 22: 

Chi tiêu nay phân ánh s thu tü thanh l các khoán dAu tix, bao gm s 
tin gc thu diiçic và các khoán lâi phát sinh t1r các khoán dâu tu nhi.r: lai cho 
vay, lãi tin gui, cô tüc lqi nhun duqc chia,... 

S 1iu di.rqc ly can cir vào tng s tin da thu hi khoãn cho vay, thu hi 
khoãn tin gfri có k' han,  thu hi do ban lai  hoc thanh 1 các khoán Von dã dâu 
t.i, gop vn vào dan vj khác trong nàm (k cá tin thu nq phái thu ban cong cii 
vn tr näm tnrâc), không bao gm giá trj khoãn dAu tu dirqc thu hôi bang tài san 
phi tin t, bAng cOng cii nq hoc cong cii vn cüa dan vj khác hoc chua duçc 
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thanh toán bang tin; và s tin thu duçic tr các khoãn lãi cho vay, lâi tin giri, 
co tuc lçii nhun &rcic chia. 

S 1iu d ghi vào chi tiêu nay 1y tr s k toán các 1K 111, 112, 113, sau 
khi dôi chiêu vói so kê toán chi tiêt các 1K 121, 131, 515 trong näm báo cáo. 

- Chi XDCB, mua sam TSCD- Ma s 23: 

Chi tiêu nay phán ánh thng s tin dâ chi d hInh thành TSCD hru hInh, 
TSCD vô hInh phát sinh trong nàm. 

Chi tiêu nay phán ánh cá s tin dã thrc trá trong tri.räng hçip mua nguyen 
4t 1iu, tài san, si'r ding ch? XDCB nhixng den cuôi kS'  chua xut dung cho hot 
dng dâu tu XDCB; so tiên dâ 1rng trixâc cho nhà thAu XDCB nhtrng chua 
nghirn thu khôi h.rçing; so tiên dã trâ dê trâ nq ngi.thi ban trong näm lien quan 
trrc tiêp t&i vic mua sam, du tu XDCB. 

Tru&ng hçip mua tài san sr ding chung cho câ mvc  dich  hoat  dng và du 
tu XDCB ma không XáC djnh riêng duçic so tin dâ trá cho mic dIch nào, thI 
không phán ánh vào chi tiêu nay ma phán ánh a luông tin tü hot dng chInh. 

Chi tiêu nay không bao gm giá trj tài san không phái là tin t dung d 
thanh toán mua sm TSCD, thirc hin XDCB hoc giá trj TSCD, XDCB tang 
trong kST nhung chua duçic trã b&ng tiên. 

S 1iu d ghi vào chi tiêu nay 1y tr s k toán cac TK 111, 112, 113 (chi 
tiêt so tiên chi mua sam, xây drng TSCD, kê Ca so tiên lâi vay dã trã hach toán 
vào TK 241), s kê toán cac tài khoân phâi thu (chi tiêt tiên thu nci chuyên trá 
ngay cho hot dng mua sam TSCD, XDCB), so ké toán TK 331 (chi tiêt khoãn 
üng tnxóc hoc trâ nçi cho nhà thâu XDCB, trá nçi cho ngi.thi ban TSCD), TK 
241 "XDCB dâ dang" sau khi d6i chiu v&i so ké toán cac TK có lien quan 
trong näm báo cáo. Chi tiêu nay ducic ghi bang so am duâi hInh thirc ghi trong 
ngocdon(...). 

- Chi du tir, gop vn vào don v khác- Ma s 24: 

Chi tiêu nay phãn ánh s dã chi b&ng tin d dAu tix vào don vj khác trong 
näm báo cáo, bao gm tin chi du tu, gop vn, lien doanh, lien kêt,... 

S lieu d ghi vào chi tiêu nay 1y ti'r s k toán các TK 111, 112, 113, sau 
khi di chiu vó'i so k toán chi tit cac TK 121, 331 trong näm báo cáo và duçic 
ghi bang s am dithi hInh thiic ghi trong ngoc don (...). 

- Liru chuyn tin tr hot dng du tLr- Ma s 30: 

Chi tiêu nay phân ánh chênh 1ch giüa tng s6 tin thu vào vâi thng s 
tiên chi ra tr hoat dông du tu trong nám báo cáo. 

Chi tiêu nay ducic tInh bang thng cong s 1iu cac chi tieu có mA s tü MA 
s 21 dn MA s 24. Nu s 1iu chi tieu nay là s am thI duqc trInh bay duài 
hInh thüc ghi trong ngoc don (...). 
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Mâs3O=Mãsô21+Mâsô22+MãSô23+Mãsô24. 

4.3. Phu'ong pháp 41p các clii tiêu Lwu chuyän titn tfr h091 dng tài 
chInh 

Lixu chuyn tin t1r hoat dng tài chinh chi phát sinh t?i  các &m vj sr 
nghip cO các hot dng du tij tài chInh, dugc gop vn và nh.n vn gop, &rçic 
phép di vay theo quy djnh cüa co ch tài chInh. 

- Tin thu tfr các khoãn di vay- Ma s 31: 

Chi tiêu nay phân ánh thng s tin dã thirc nhn duçic trong kS'  ti.'r ngun 
dun vj di vay các to chüc tài chInh, tin ding và các di trç1ng khác trong k' báo 
cáo. 

S lieu  d ghi vào chi tiêu nay lytir si k toán các 1K 111, 112, 113, các 
tài khoãn phái trâ sau khi di chiu vâi s k toán các TK 3382 và các tài khoãn 
khác có lien quan trong kS'  báo cáo. 

.A A - Tien nhn von gop- Ma so 32: 

Chi tiéu nay phát sinh trong trtthng hçip dcxn vi ducic nhn vn gOp cüa 
chU sâ huu cho hot dng san xuât kinh doanh, djch vi trong näm báo cáo. 

S lieu  d ghi vào chi tiêu nay ly tr s k toán các 1K 111, 112, 113 sau 
khi di chiêu vâi so k toán chi tiêt TK 411 trong näm báo cáo. 

- Tin hoàn trã gc vay- Ma s 33: 

Chi tiêu nay phãn ánh tng s tin hoàn trâ gc di vay cOa don vj dà duqc 
phân loai là nçi phâi trâ phát sinh trong nàm báo cáo. Chi tiêu nay không bao 
gm các khoán trá gc vay bng tài san không phái là tin t hoc chuyn nq 
vay thành von gop. 

S 1iu d ghi vào chi tiêu nay 1y tir s k toán các 1K 111, 112, s k 
toán cac tài khoán phâi thu, sau khi dôi chiéu vài so ké toán TK 3382 trong nàm 
báo cáo. Chi tiêu nay duqc ghi bang s am dt.ri hInh thirc ghi trong ngoc dun 

(...). 

- Tin hoàn trá vn gop- Ma s 34: 

Chi tiêu nay phán ánh thng s tin dun vi dA hoàn trâ 1i vn gop cho chü 
sâ h1ru trong triz&ng hcxp dun vj có nhn vn gOp. 

S1iu d ghi vào chi tiêu nay 1y tr s k toán các 1K 111, 112, 113, sau 
khi di chiu v6i s k toán các TK 411 trong k' báo cáo. Chi tiêu nay d1.rçlc ghi 
bang s am dri hInh thirc ghi trong ngoc dun (...). 

- C tfrc, hyi nhun dã trã cho chü s& h&u- Ma s 35: 

Chi tiêu nay phàn ánh thng s tin c tüc, lcii nhun dã chi trá cho các chü 
s& hthi trong k' báo cáo. Chi tiêu nay không bao gôm khoán lçii nhun dâ thrçc 

72 



chuyn thành vén gop cüa chü s& htu và các khoãn trá c trc, lçii nhun không 
bang tin. 

So lieu d ghi vào chi tiêu nay l.y tü s k toán các TK 111, 112, 113, sau 
khi di chiu vói s k toán TK 3388 (chi tit trá c tüc, lçri nhu.n) trong kS'  báo 
cáo. Chi tiêu nay &rcic ghi b.ng so am di.r&i hInh thrc ghi trong ngo.c don (...). 

.A A A S• - A - Liru chuyen tien thuan tir hoit d9ng tai chinh- Ma so 40: 

Chi tiêu nay phán ánh chênh lch giUa tng s tin thu vào vói thng s 
tiên chi ra tü hot dng tài chInh trong kS' báo cáo. 

Chi tiêu nay duçic tInh b&ng tng cong s lieu các chi tiêu có ma s tü MA 
so 31 den MA so 35. Nu so lieu chi tiêu nay là s am thI ghi trong ngoc don 

(...). 

MAs,40=MAs31+MAs32+MAs33 +MAs34+MAs35. 

- Liru chuyn tin thun trong nám- Ma s 50 

Chi tiêu nay phán ánh chênh 1ch giüa tng s tin thu vào vâi thng s 
tiên chi ra tIr cã ba loai hot dng: Hot dng chInh, hot dng dâu tr và hot 
dng tài chInh cüa dcin vi trong nAm báo cáo. 

MA s 50 = MA s 10 + MA s 30 + MA s 40. Nu s lieu chi lieu nay là 
so am thI ghi trong ngoc don (...). 

A .A A A - So dir tien dau ky- Ma so 60 

Chi tiêu nay duac lap cAn cü vào s lieu chi tiéu "Tin" du kS' báo cáo 
(MA so 01, ct "So dâu näm" trén Báo cáo tInh hInh tài chInh). 

9 9 A A 9 • - A - Anh hirong cua chenh lçch ty gia- Ma so 70: 

Chi tiêu nay phán ánh chênh loch  giá do dánh giá 1i s du cu& kS'  cüa 
ngoi t ti thñ dim báo cáo. 

S 1iu ghi vào chi tiêu nay cAn cü s TK 111, 112, 113 và TK Co lien 
quan sau khi di chiu vâi TK 413. Trumg hqp 1 t' giá thI s 1iu chi tiêu nay 
duçic trInh bay là so am b&ng each ghi trong ngoc dorn (...). 

A .A A. - A - So dir tien cuoi ky- Ma so 80 

MAs80=MAs60+MAs70 

Dng th&i s 1iu chi tiêu nay bng s lieu chi tiêu "Tin"- MA s 01, ct 
"So cuOi nAm" trên Báo cáo tInh hinh tài chInh cüng nAm do. 

2.4. Thuyt minh báo cáo tài chInh 
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Ten co quan cap trên Mu B04/BCTC 
Dyn vj báo cáo• (Ban hành theo Thông hr sd 107/201 7/TT-BTC 

ngày 10/10/2017ciaB5 TàichInh) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

CHO NAM TAI CHfNH KET THUC NGAY 31/12/20xx 

I. Thông tin khái quát 

Dcinvj  

QD thành 1p s ngày  

Ten c quan cAp tren trirc tip:  

Thuc diYn vj cap 1: 

Loi hInh dcrn vj: 

1. Dan vj SNCL tr chü chi thw&ng xuyen và du tu 

2. Doiz vf SNCL t4 chi chi thwàng xuyên 

3. Dan vj SNCL tr chi m5tphcn chi thzthng xuyen 

4. Dan vi SNCL do NSNN cô'p kinh phi 

5. Dan vj hành chinh dwcrc giao tr chz kinh phi 

6. Dan vj hành chInh không dwqc giao t chi kinh phi 

Quy& djnh giao tr chü tài chInh s ngày cüa  

Chrc näng, nhim vii chInh cüa dcin vi: 

II. Co s& 1p báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chmnh cUa dcm vi &rçic 1p theo huàng dn cüa ch d k toán hành 
chInh s1r nghip ban hành theo Thông tu so 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 cüa B Tài 

chInh. 

Báo cáo tài chInh dugc trInh bay bng Dng Vit Nam. Các chInh sách k toán 
duçic ap d%lng nhât quán trong suôt cac k' kê toán duçic trInh bay trên báo cáo tài 

chInh. 

Báo cáo tài chInh nay là cüa bàn than dcm vj k toán chua bao gm thông tin 
cüa các don vi kê toán cap duâi trrc thuc. 

Báo cáo tài chInh cUa don vj d duqc phê duyt d 
phát hành vào ngày  

III. Thông tin bi sung cho các khoãn miic trInh bay trong Báo cáo tlnh 
hInh tài chInh 

Dan vj tInh: 

1. Tihi 
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Chi tit S cui näm S6 du näm 
- Tiên mt 
- Tiên gi'ri kho bc 
- Tiên gi'ri ngân hang 
- Tiên dang chuyên 
Tong cong  tiên: 

2. Các khodn nhái thu khdc 
Chi tit S cui näm S du näm 

a. Tm chi: 
- T?m chi thu nhp tAng them 
- Tm chi tt'r du toán rng trtrâc 
- Tm chi khác 
b. Tam  crng cho nhân viên 
c. Thus GTGT ducic khu tth: 
- Di vài hang hóa, djch vii 
- Di vài TSCD 
d. Chi phi trã truàc 
d. Dat cQc, k qu5, k cuçic 
e. Phãi thu khác: 
- PhAi thu tiên lAi 
- Phái thu cô trc/1çii nhun  
- Phãi thu các khoãn phi và 1 phi  
- Các khoãn phãi thu khác  
Tong các khoãn phAi thu khác: 

Chi tit  S6 cuM nAm S du nàm 

- Nguyen 1iu 4t 1iu  
- Cong c%1 diing cii  
- Chi phi sAn xut, kinh doanh, djch vi dâ dang  
- SAn phâm  
- HAng hóa  
Tong hAng tn kho: 

4. Tài san cá djnh 
Tài sAn c djnh cüa dcm vi duçic trInh bAy theo nguyen giá (giá g&); giá trj con 

'ai = Nguyen giA trr di (-) giá trj hao mOn lUy kê và khAu hao lüy kê. 

T lê trIch hao mOn và khu hao thirc hin theo so  

KhoAn mvc  chi ti&  Tng cong TSCD hüu hInh TSCD vO hInh 

NuyêniA  
Sôdudâunäm  
Tang trong näm  
GiAm trong nam  
Giá trj hao mOn, khAu hao lüy k  
Giá trj cOn lai cu6i nAm 

ngAy 
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Xâvdwngcobãn dödan 
Chi tit S cu6i näm S du näm 

a. Mua sm TSCD (chi ti& theo trng tài san) 
b. XDCB do dang (chi tiêt theo t'rng cong 
trInh) 
c. Nâng cp TSCD (chi tiêt theo trng tài san) 
Tong giá trj xây drng dO dang 

6. Tài san khác 
Chi tit So cu& näm So dâu näm 

Don vi thuyêt minh chi tiêt 

lông giá trj tài san khác 

7. Phâi trã no va 
Chi tit S cui näm S dAu näm 

- Vay ngn han 
- Vay dài hn 
Tng các khoán vay 

8. Tamthu 
Chi tit S6 cui näm s6 dAu näm 

- Kinh phi hoat dng bang tiên 
- Vin trq, vay nt.rOc ngoài 
- TmthuphI,1phI 
- Ung truOc dr toán 
- Tam thu khác 
lông các khoãn tam  thu trong näm 

9. Các au dâc thà 
Chi tit S cu6i nãm S du näm 

- Qu'... 
-Qu5... 
Tng các qu5 dc thu - 

10. Cdc khoán nhân trithc chwa if/il thu 
Chi ti& S cui näm S du nAm 

a. NSNN cAp 
- Giá trj con lai  cüa TSCD 
- Nguyen 1iu, vt 1iu, cong ci, diing cii ton kho 
b. Vin trçi, vay no nuOc ngoài 
- Giá trj cOn lai cüa TSCD 
- Nguyen 1iu, vt 1iu, Cong cii, diing cii tOn kho 
c. Phi &rçic khAu trir, d lai 
- Giá trj cOn lai  cüa TSCD 
- Nguyen 1iu, 4t 1iu, cOng ciii, diing ci tOn kho 
d. Kinh phi du tu XDCB 
lng các khoãn nhn tnrOc chi.ra ghi thu 
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11. No'vhái Ira khdc 
Chi ti& S cui näm S du näm 

a. Các khoán phái np theo linmg: 
- Báo hiêm xA hOi 
-Bãohiêmytê 
- Kinh phi côn,g doãn 
- Báo hiêm that nghip 
b. Các khoãn phâi np nhà nuâc 
- Thuê GTGT phái nOp 
+ Thud GTGT du ra 
+ Thuê GTGT hang nhp khâu 
- PhI, 1 phi 
- Thuê thu nhp doanh nghip 
- Thuê thu nhâp Ca nhân 
-Thuêkhác 
- Các khoán phái np nhâ nuàc khác (chi tiêt) 
c. Phãi trã ngu?Yi lao dng 
- Phãi trã cong chi'ic, viên chüc 
- Phái trã ngu1i lao dng khác 
d. Các khoãn thu h, chi h 
d. Nhn dt c9c, k qu, k cucic 
e. Nçi phãi trá khác  
Tng các khoán nçi phài trá khác 

Chi tit  So cuOi näm SO du näm 

- Do NSNN cAp  
- Von gop (chi tiêp &Yn v gop vn)  
- Khác (Chi tiêt)  
Tong ngun vn kinh doanh 

Chi tiêu  So cuôi nãm So dâu näm 

- Qu5 khen thxâng  
- Qu5 phüc lçii 
- Qu$ b sung thu nhp  
- Qu5 phát triên hot dng sij nghip  
- Qu5 dii phàng n djnh thu nhp  
- Qu5 thuOc  hoat dng cOng doàn Vit Nam 
TOng các qu 

Chi ti&  S cui näm S dAu näm 

- Chênh lch t giá hôi doái 
- Ngun cãi cách tin lucmg  
- Tài san thuân khác 
Tng tãi san thu&n khác 

15. Biln djhzg cüa ngun vn 
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Chi tiêu 

Các khoán miic thuc ngunv6n 

Ngun 
von kinh 

doanh 

Chênh 
1ch ty 

gia 

Thng dir 
(thâm 

hit) luy 
kê 

. 
Các quy 

Nguôn 
cài cách .,. 

tien 
kring 

Khác Cong 

s6 dir dAu näm 
Tang trong näm 
Giãm trong näm 
S dir cuôi näm 

- Thuy& minh khác v ngun vn (1 do tang giãm, ...) 

16. C'dc thông tin khác don vi thuyb minh them 

IV. Thông tin b sung cho cãc khoãn miic trInh bay trong Báo cáo kt qua 
hot dng 

1. Hogt d3ng hank chinh, sy nghi 
Chi ti& NAm nay Näm truàc 

1.1. Doanh thu 
a. Tir NSNN cap: 
- Thir&ng xuyên 
- Không thu?ng xuyên 
- Hoat dng khác 
b. Tr ngun vin trq, vay nq nuàc ngoài: 
- Thu vin trq 
- Thu vay nçi niràc ngoài 
c. Tir nguôn phi dirçc khâu tri.'r, dê 1aj 
- Phân b cho hoat dng thirmg xuyên 
- Phân b cho hoat dng không thir?mg xuyên 
1.2. Chi phi 
a. Clii phi hoat dng thiring xuyên 
- Clii phi tin liwng, tiên cong và chi phi khác cho nhân 
vien 
- Chi phi vt tir, cOng ci và djch vi,i dà sfr diing 
- Chi phi hao mon TSCD 
- Chi phi hoat dng khác 
b. Chi phi hoat dng không thirtmg xuyên 
- Clii phi tin 1irng, tiên cong và chi phi khác cho than 
viên 
- Clii phi vt tir, cong ciii và djch vii dâ sCr ding 
- Clii phi hao mOn TSCD 
- Chi phi hoat dng khác 
c. Clii phi tir ngun vin trçl, vay nçi nirâc ngoài 
- Chi tr ngun vin trçi 
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- Chi vay nq nixàc ngoài 
d. Chi phi hot dng thu phi 
- Chi phi tiên luang, tiên cong và chi phi khác cho nhân 
vien 
- Chi phi vt tu, cOng cii và djch vii d sir d%ing 
- Chi phi khAu hao TSCD 
- Chi phi hot dng khác 

2. Horn! dông san xuEt kinh doanh, dich vu -

- Chi ti& Nàm nay NAm truic 
a. Doanh thu (chi tiêt theo yêu câu quán 1) 
b.ChihI 
- Giá von hang ban 
- Chi phi quán 1 
+ Chi phi tin hrang, tién cong và chi phi khác cho nhân 
vien 
+ Chi phi 4t tu, cOng cii và djch v11 dä si'r ding 
+ Chi phi khâu hao TSCD 
+ Chi phi hoat dng khác 

3. Hoat dôn2 tài ch(nh 
- Chi ti& NAm nay NAm trithc 

a. Doanh thu (chi tit theo yeu cAu quãn l) 
b. Chi phi (chi ti& theo yêu câu quán 1) 

4. Hoat dônff khdc -

- Chi ti& Näm nay Näm tnrâc 
a. Thu thp khác (chi ti& tfrng hot dng) 
b. Chi phi khác (chi ti& tmg hot dng) 

5. Chi ph:' thul thu nhâi, doanh n'hi 
Chi ti& Nàm nay NAm truàc 

- Chi phi thud TNDN tInh trên thu thp chju thuê näm 
hin hành 
- Diu chinh chi phi thud TNDN cUa cac näm trtiâc vao 
chi phi thuê TNDN näm hin hành 
Cong 

6. Phânvhiichocdcau 
Chi tit Näm nay Näm truâc 

- Qu5 khen thi.râng 
- Qu phüc lqi 
- Qu bô suns thu nhp 
- Qu5 phát trien hot dng sir nghip 
- Qu dir phOng n dinh thu nhp 
- Qu7 thuôc hoat dng cong doàn Vit Nam 
T6ng s6 dâ phân ph6i cho cac qu trong näm 

7. Sfr dun2 kinh Dh( tilt kiêm cáa doz vi hành cldnh 
Chi tit NAm nay Nàm tnrâc 

- Bô sung thu nhp cho CBCC và ngui lao dng 
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- Chi khen thuâng 
- Chi cho các hot dng phüc lçii tp the 
Tng s dã si'r diing kinh phi ti& kim 

8. Thông tin ti,uyeAt  mini, khác 

V. Thông tin b sung cho các khoãn muc trInh bay trong Báo cáo liru chuyn 
tin t 

1. Cdc giao djch không bing titn trong kji ánh hwóng dn báo cáo Iwu chuyt4z 
lien tê 

Chi tit Näm nay Näm truOc 
- Mua tài san b.ng nhn nq 
- Tài san &rçxc cp tft cAp trén 
- Tài san nhn chuyên giao tr don vj khác 
- Chuyên nçi thành von chü sâ hftu 
- Các giao djch phi tiên t khác 
Cong 

2. Cdc khoán tien d071 vj nihn gifr nhwng khong duic sfr ding 

Phãn ánh các khoán tin dcm vj clang nm gift nhung không di.rqc sr ding nht.r 
tiên cUa dis an, tiên mua hang hOa vt ti.r dr trft nhà nuàc, tiên cUa các qu5 tài chInh,... 
do don vj näm gift không tInh vào kinh phi hot dng cüa don vj nhung duçic hach 
toán chung so sách kê toán vâi kinh phi hot dng cña don vj. 

- Tiên cüa du an A 

- Tiên cüa qu5... 

3. Thuylt minh khdc c/to báo cáo iwu chuyin tin t 
A VI. Thong tin thuyet minh khac 

1. Nhftng sr kin phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán näm. 

2. Thông tin v các ben lien quan: 

Don vj trInh bay thông tin xét thAy c&n thi& phái thuyt minh v m& quan h 
vài các ben có lien quan có ton ti quyên kiêm soát vâi don vj, bat kê có nghip vii vài 
các ben do có phát sinh hay không. 

3. Six kiin phát sinh sau ngãy báo cáo nàm trixàc 

Don vj phâi cung cAp thông tin v ban chAt và uâc tInh ánh hi.râng dn s 1iu 
dA báo cáo, và các khoàn không the uâc tInh, cüa nhftng sr kin không diêu chinh phát 
sinh sau ngây báo cáo có ânh hu&ng tr9ng yêu clang kê den so lieu dâ báo cáo. 

4. Thông tin thay di so vâi báo cáo tài chInh k5' truâc 
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Dcm vj thuyt minh các thay di nhu các chInh sách tài chInh, cách thi'rc ghi 
chép, . ãnh hixing khac bit den so 1iu báo cáo tài chInh so vâi k' truâc 

5. Thông tin khác: 

L(2p, ngày... thang... näm.... 
NGU(M LAP BIEU KE TOAN TRUNG THU TRU(1NG DON Vj 

(Kj, hQ ten) (K, ho ten,) (Kj, hQ ten, dóng ddu,) 

Hhf(NG DAN LP THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH 
A 

(Mau so B04/BCTC) 

1. Miic dIch 

a) Thuy& minh Báo cáo tài chinh là mt b phn hcip thành không th 
tách r&i cüa Báo cáo tài chInh bao gôm các thông tin bô sung cho các thông tin 
diiçic trInh bay trên Báo cáo tInh hmnh tài chInh, Báo cáo k& qua hot dng, Báo 
cáo kru chuyên tiên t cing nhu các thông tin can thit khác theo yêu câu. 

b) Thuyt minh cung cp các din giái hoc phân tIch chi tit các khoân 
mic duqc trinh bay trong các báo cáo trén và thông tin ye các khoân miic không 
dáp urng tiêu chI &rçvc trInh bay trong các báo cáo trên. 

2. Nguyen tc 1p và trInh bay Thuyt minh Báo cáo tài chInh 

a) Thuyt minh Báo cáo tái chInh cüa dcm vi hành chInh sr nghip là mt 
b phn không tách thi cüa Báo cáo tài chInh dixçic 1p theo hi.r&ng dn tai  Chê 

d k toán hãnh chInh sr nghip. 

b) Thuy& minh báo cáo tài chInh cUa mt dan vj phâi dam bào: 

- TrInh bay các thông tin chi ti& chua duçic trInh bay trén báo cáo tInh 

hInh tài chInh, báo cáo kt qua hoat  dng, báo cáo luu chuyn tiên t theo huàng 

dn cUa chê d ké toán hành chInh sr nghip. 

- Cung cp các thông tin b sung ma các thông tin nay không duçic trInh 
bay trên báo cáo tInh hInh tài chInh, báo cáo kt qua hoat dng, báo cáo luu 
chuyên tiên t nhung can thiêt dê giüp nguii dcc hiêu rô hcm ye các báo cáo ctó. 

- TrInh bay mt cách h thng, mi khoãn mic trInh bay trên báo cáo tInh 
hInh tài chInh, báo cáo kt qua hot dng, báo cáo hxu chuyn tin t phài duçic 
dn chiêu t&i các thông tin chi tiêt lien quan trên thuy& minh báo cáo tài chInh. 

- Ngoài các thông tin nhi.r mu biu quy djnh, dan vj có th b sung các 
nOi dung thuyt minh khác d lam rO hon các chi tiêu dã trInh bay trên các báo 
cáo tInh hInh tài chInh, báo cáo kt qua hot dng, báo cáo hxu chuyên tiên t. 
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c) Dan vj phâi trInh bay nhUng thông tin cho phép nguñ sü ding báo cáo 
có the dánh giá d'ircic miic tiêu, chInh sách, quy trInh quán 1' v6n cüa don vj do, 

gôm: 

- Các chmnh sách k toán duçic áp dicing d giuip nguäi dcc hiêu rô han báo 

cáo tài chInh cüa don vj. 

- Các thông tin djnh tInh v mic tiêu, chInh sách, quy trInh quãn 1 vn 
cüa don vj, mô tâ v các khoân von drçic quán l; khi don vj phái thrc hin các 
yêu cu v quán l vn do ben ngoài áp d.t, dan vj phâi trInh bay ban cht cüa 
các yêu câu do và cách thüc don vj thirc hin các yêu câu do trong qua trInh 
quán l von vá cách thüc dan vj dat  &rçlc nhüng miic tiéu v quân l vn. 

- Các thay dôi v chInh sách so vâi k' truàc (nu co). 

- Trong k' don vj cO nhn kinh phi ma phâi tuân thu các yêu cu v quán 
1 do các ben khác áp dt hay không, các ành hr&ng cüa no dn hoat dng dan 
vi nhu vic quãn l các qu tài chinh,... 

d) Dan vj phái trInh bay các thông tin sau trong phn thuyt minh báo cáo 
tái chInh: 

- Trj sâ và hInh thirc pháp l cOa dan vi. 

- Mo ta v bàn cht hoat dng cüa dan vi và các lrnh vrc hoat dng chInh; 
l°ai hInh don vj nhu don vj hành chInh, don vj sir nghip cong 1p t%r dam báo 
chi thx&ng xuyên, dan vi sir nghip cong 1p tr dam bâo mt phn chi thix0ng 
xuyên, dan vj sr nghip cong 1p do nhà nuâc dam bâo kinh phi chi thix?ing 
xuyên, don vj không sr ding NSNN,... 

- Ten cüa don vj cp trén quán 1 trirc tip và dan vj cAp 1 cüa dan vj (nu 
có); 

- Quyt djnh giao tr chü tài chInh vá chi'rc näng, nhim vi chInh cüa dan 
vi; 

- Thñ han  hoat dng nu dan vj hoat dng có th?i han. 
? A A . , , ,. , 

3. Co so lip  Thuyet minh bao cao tai chinh 

- Can ci.'r vào báo cáo tInh hInh tài chInh, Báo cáo kt qua hoat dng, Báo 
cáo Ii.ru chuyn tin t näm báo cáo; 

- Can cü vào s k toán thng hqp; S& the k toán chi tit hoc bang tng 
hp chi tit có lien quan; 

- Can cir vào Thuyt minh báo cáo tâi chInh näm truâc; 

- Can cir vào tInh hInh thtrc t cüa don vj và các tái lieu lien quan. 

4. Phuo'ng pháp Ip 

4.1. Thông tin khái qudt 
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Dan vj phâi mô tã các thông tin chi ti& v dan vj mInh nhu ten dan vj, 
quy& djnh thành 1p, ten co quan tric tip quán 1 dan vj, dan vj cap 1 thirc hin 
giao dr toán cho dan vj. 

V 1oi hInh dan vj: Can cü vào vAn ban cüa cci quan có thm quyn v 
giao tir chü tài chinh cho dan vj, ghi rO s, ngày cüa quyt djnh giao tr chü, dan 
vj ra quyêt djnh và ch9n 1oti hInh dan vj mInh dang thirc hin bao gôm: 

- Dan vj sir nghip cong 1p ti,r chü chi thuing xuyên và du tii 

- Dan vj sr nghip cong 1p tir chü chi thuing xuyên 

- Dan vj sr nghip cong 1p tir chU mt phn chi thu&ng xuyên 

- Dan vi sir nghip cOng 1p do NSNN cap kinh phi 

- Dan vj hành chinh ducic giao tr chü kinh phi 

- Dan vi hành chInh không drçic giao t%r chü kinh phi 

Ngoài ra con phái trInh bay torn tt các chüc nAng, nhim vi chInh cüa 
dan vi dang thrc hin. 

4.2. Co so' 1(ip báo cáo tài chinh 

Dan vj trInh bay torn tt môt s các cci sâ chInh d Ip báo cáo tài chInh, 
bao gm chê d k toán dang thirc hin, dng tiên hach  toán, chInh sách k toán 
áp diing,... 

4.3. Thông tin bJ sung cho các khoãn mc trinh bay trong Báo cáo tlnh 
hlnh tài chInh 

(1) Ti4n 

Thuyt minh s dii tin cüa dan vj tai  ngáy  1p  báo cáo tài chinh, bao 
gôm: Tiên m.t, tin gl'ri kho bac,  tiên gfri ngân hang, tiên dang chuyên. 

(2) Các khoán phái thu khác 

Thuy& minh chi tit s dii các khoãn phái thu khác tai  thai dim 1p báo 
cáo tài chInh, gm: Chi tit các khoán tarn  chi,  tarn  üng cho nhân viên, thuê 
GTGT diiçc khu tth, chi phi trá trithc; dt ccc, k qu, k ciiqc và các khoãn 
phái thu khác chua phân ánh a các chi tiêu trên. 

(3) Hang ton kho 

Thuyt rninh chi ti& s dii hang tn kho tai  thii dim 1p  báo cáo tài 
chinh, bao gOm: Nguyen 1iu, 4t 1iu, cong ci, d%ing ci1; chi phi san xuât kinh 
doanh, djch vi dâ dang; san phm, hang hOa. 

(4) Tài sOn cã djnh 

Thuy& minh tInh hInh bin dng cüa tâi san c djnh trong nAm, bao gôm: 
Nguyen giá, so dii du näm, tang trong nAm, giám trong nAm, giá trj hao mOn, 
khau hao lily k; giá tn cOn lai  cuôi nãm. 
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(5) Xây drng co' bàn do' dang 

Thuyt minh chi tit s d.r XDCB d& dang tai  thai dim 1p báo cáo tài 
chInh chi tit theo timg tài san, bao gôm: Mua sm TSCD, xây dirng Co ban dâ 
dang, nâng cp TSCD. 

(6) Tài san khác 

Chi tiêu nay thuy& minh giá trj các tài san khác cüa don vj ch.ra duçc 
phán ánh a các chi tiêu trén tai  ngày 1p báo cáo tài chInh. 

(7) Phài Ira nçt vay 

Thuyt minh s dix các khoán nçi vay cüa don vj tai  thii dim 1p báo cáo 
tài chInh, bao gm: Nçi vay ngàn hn, nçi vay dái han. 

(8) Tim thu 

Thuyt minh s dix các khoãn tam  thu cüa don vj tai  thai dim 1p báo cáo 
tài chInh, bao gm: Chi tiêt so dix các khoán kinh phi hoat dng bng tiên, khoãn 
vin trçl, vay nçi nuâc ngoài; khoán tam  thu phi, 1 phi; i'rng tru&c dir toán và 
khoãn tam  thu khác. 

(9) Các qu9 dc thà 

Thuyt minh s dix các Qu dc thu ma don vj dixçrc phép trIch 1p theo 
quy djnh, vi dv nhi.r Qu5 hoat dng thumg xuyên, Qu5 Báo v ngu?i lao 
dng,... hin có tai  ngày 1p báo cáo tài chInh. 

(10) Các khoàn nhin trwo'c c/nra ghi thu 

Thuy& minh s dix các khoán ma don vj dA nhn truOc chixa ghi thu tai 
thii dim 1p báo cáo tài chInh, bao gm: Chi tit các khoãn do NSNN cp, 
khoãn vin trg, vay nçi nithc ngoài; phi dixqc khâu tth, dé lai;  kinh phi du ti.r 
XDCB. 

(11) Nçrphài Ira khác 

Thuyt minh chi ti& s dix các khoán nq phái trâ khac tai  thai dim 1p 
báo cáo tài chInh, bao gôm: Chi tiêt các khoán phái np theo lirong, các khoân 
phâi np nhá nixâc, phãi trá ngtxai lao dng; các khoân thu h, chi h; nhn dt 
c9c, k qu5, k)" ci.rçlc và các khoàn nq phâi trã khác. 

(12) Ngun vim kinh doanh 

Thuyt minh chi ti& ngun vn kinh doanh tai  th&i dim 1p báo cáo tài 
chInh, bao gm: Khoân do NSNN cap (neu co), chi tiét các dn vj gop von và 
các khoán khác thuc nguôn von kinh doanh. 

(13) Các qu9 

Thuy& minh chi tit s dix các qu5r ma don vj duqc trIch 1p theo quy djnh 
tai th&i dim 1p báo cáo tài chInh, bao gm: Chi tiêt qu5 khen thixâng, qu5 phüc 
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lcii, qu5 b sung thu nhp, qu5 phát trin hoat dng sir nghip vâ qu5' dr phông 
on djnh thu nhp, Qu5 thuOc  hot dng cong doân Vit Nam. 

(14) Tài san thuin khác 

Thuyt minh chi tit các tài san thuAn khác cUa thin vj ti thii diem 1p 
báo cáo tâi chInh, bao gôm: Khoãn chênh 1ch t' giá hôi doái, ngun cái cách 
tiên h.rcing vá các khoán tài san thuân khác chua duçic phán ánh ánh a các chi 
tiêu trên. 

.A A A A (15) Bien d9ng cua nguon von 

Thuyt minh sr bin dng chi tit cüa ngun vn trong nm cho các chi 
lieu thuc nguôn von bao gôm: so du dâu näm, tang trong näm, giâm trong nãm 
vàsôducuOinàm. 

(16) Các thông tin khác dun vj thuyät minh them 

Don vj thuyt minh các ni dung khác xét thy cn phái thuyt minh them 
dê lam rô tInh hlnh tài chInh trong näm ma các chi tiéu thuyt minh & trên chiia 
phán ánh duçic. 

A A 9 A 
4.4. Thong tin bo sung cho cac khoan myc trinh bay trong Bao cao ket 

qua hoyt dng 

(1) Hoyt d5ng hành chInh, sr nghip 

- Thuyt minh chi ti& các khoân doanh thu thuc hot dng hành chInh, 
sr nghip phát sinh trong näm, bao gm chi tit các khoân thu tir NSNN cap; thu 
tü nguôn vin trçl vay nçi ni.râc ngoài, tir nguôn phi duc khâu tth, dé 1i; tIr 
ngun tài chInh cOng doàn. 

- Thuyt minh chi tit các khoán chi phi: Bao gm chi phi hoat dng 
thu&ng xuyên, không thu&ng xuyên; chi phi hoat dng cong doàri; chi phi tir 
ngun vin trçi, vay nçi ntrâc ngoài và chi phi phic v11 hoat dng thu phi tir 
nguOn phi duçic khâu trü, dê 1i. 

(2) Hoyt d3ng san xut kinh doanh, djclz vy 

- Thuy& minh chi ti& các khoán doanh thu thuc hot dng san xut kinh 
doanh, djch vi cüa dan vj trong näm theo yêu câu quân l. 

- Thuyt minh chi tit các khoãn chi phi thuOc hoat dng san xut, kinh 
doanh, djch vi cüa don vj trong näm, bao gm: Giá vn hang ban và chi tiêt chi 
phi quán 1 cüa hot dng san xut, kinh doanh, djch vv. 

(3) Hoyt d5ng tài ch,'nh 

Thuyt minh chi ti& các khoãn doanh thu, chi phi thuc hoat dng tài 
chInh cUa dan vj trong näm theo yêu câu quãn 1. 

(4,) Hoyt d3ng khdc 
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Thuy& minh chi ti& các khoân thu nhp và chi phi khác theo ti'rng hoat 
dng cüa dan vj trong näm theo yêu câu quân 1. 

(5) Chi phi/huE thu nhip doanh nghip 

Thuyt minh chi tit các khoân chi phi thu TNDN vâ diu chinh chi phi 
thud TNDN tInh trên thu nhp chju thuê näm hin hành cüa dan vj. 

(6) Phân phili cho các quj 

Thuy& minh chi tit các khoãn thu nhp trong nàm dan vj dã phân ph6i 
vào các qu5' theo ca ch tài chInh hin hành. 

(7) Sü' ding kinh phi' tilt kim cüa do'n vj hành chinh 

Thuyt minh chi tit các khoán dan vj hành chInh dã chi tr ngun kinh 
phi ti& kim cüa dan vj trong näm theo ca ch tài chinh, bao gôm: Chi bô sung 
thu nhp cho CBCC và ngu?i lao dng, chi khen thuâng, chi cho các ho?t dng 
phüc lqi tp th. 

(8) Thông tin thuylt minh khác 

Dan vi thuyt minh các ni dung khác xét thy cn phâi thuyt minh them 
dê lam rô kt qua hoat dng trong nàm ma báo cáo kt qua boat  dng và các chi 
tiêu thuyt minh trén chxa phãn ánh duçic. 

4.5. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trInh bay trong Báo cáo lu'u 
• A chuyen tien tç 

(1) Dan vj thuyt minh các giao djch không bang tin trong k' ánh hithng 
dn báo cáo lu'u chuyên tiên t, bao gôm: 

- Mua tài san bang nhn nçi 

- Tài san disçic cp tü cp trên 

- Tài san nh.n chuyn giao tü dan vj khác 

- Chuyn nq thành vn chü so hthi 

- Các giao djch phi tin t khác 

S 1iu ghi vào các chi tiêu nay can cir vào s k toán chi ti& có lien quan. 

(2) Các khoán tin dan vj nam gilt nhixng không thrçic sO ding 

Dan vj thuyt minh chi ti& các khoán tin dan vj dang nam gilt nhung 
không &rcic sO ding, can cO so chi tiêt theo dôi riêng các khoân tin cüa dii an, 
tin mua hang hóa vt Ur dir trlt nhà ni.râc, tin cüa các qu tài chInh Va các 
khoãn tin khác ma dan vj di.rcic giao nãm gilt không thuOc  kinh phi hoat dng 
cüa dan vj nhiing &rçYc hach  toán chung so sách kê toán vOi kinh phi hoat dng 
cüa dan vi d thuy& minh chi tiêt. 

(3) Thuy& minh khác cho báo cáo hxu chuyn tin t 
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Dcm vi thuyt minh các ni dung khác xét thy cAn phâi thuyt minh them 
d lam rO dông tin kru chuyn trong näm ma báo cáo luu chuyên tiên t và các 
chi tiêu thuyt minh trên chxa phán ánh ducic. 

4.6. Thông tin thuyeAt  minh khác 

(1) Nhtrng sr kin phát sinh sau ngáy kt thüc kS'  k toán näm. 

Dan vj thuyt minh rô các sir kin phát sinh sau ngày kt thiic kS'  k toán 
näm lam ánh hix&ng dn so 1iu báo cáo tài chInh. 

(2) Thông tin v các ben lien quan: 

Don vj trInh bay thông tin xét thAy cAn thit phài thuyt minh v mi quan 
h vâi các ben có lien quan có tn ti quyn kim soát vâi dan vj, bat kê có 
nghip vi vài các ben do có phát sinh hay không. VI di nhu dan vj üy quyên 
kinh phi, dan vj cAp h trq kinh phi d thijc hin các nhim vii c11 th&... 

(3) Si,r kin phát sinh sau ngày báo cáo näm trithc 

Dan vj phái thuyt minh thông tin v các sr kin dA diu chinh s lieu sau 
khi báo cáo tài chInh näm dã 1p và np cho ca quan có thâm quyên có ânh 
hi.ràng tr9ng yu dáng k dn so lieu dã báo cáo. 

(4) Thông tin thay di so vth báo cáo tái chInh kS'  truóc 

Dan vj thuyt minh các thay di nhu các chinh sách tài chInh (dánh giá lai 
tài san,...), cách thi'rc phuang pháp ghi chép các nghip vi phát sinh lam ãnh 
hi.râng thay dOi so lieu báo cáo tài chInh so vài s 1iu dâ báo cáo k5' truâc. 

(5) Thông tin khác: Thuyt minh them thông tin khác nu thAy cAn thiêt. 
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CHUNG VII 
BAO CÁO TA! CH!NH CONG DOAN 

1- Danh muc Báo cáo tài chInh 

TT Ky hiu Ten báo cáo 
Ky 
báo 
cáo 

VI 1P 
báo cáo 

Doiiv 
nhãn báo 

cáo 

1 B1SC-TLD 
Báo cáo tng hçip d toán thu, 
chi tâi chInh cong doàn 

Nam 
Tng Lien 

doàn 

2 BO8C-TLD Báo cáo tng hçip quyt toán thu, 
chi tài chInh cong doàn Nm 

TngLién 
doàn 

3 B15-TLD 
Báo cáo tng hcip d? toán thu-chi 
tài chinh cong doãn. 

Näm 
CDcptrên 

ws 
CDcãptin 

cas& 

4 B0TLD 
Báo cáo tng hçp quyt toán thu- 
chi tài chinh cong doàn 

Qu, 
näm 

CD cp Irén 
wsô 

CD cp trén 
cosâ 

5 TB16-TLD 
Thông báo duyt dix toán thu-chi tài 
chfnhcOngdoàn. 

Näm 
CD cAp irén 

cosâ 
CD cAp trén 
wsô 

6 TB1O-TLD 
Thông báo duyt quy& toán thu, chi 
tai chmnh cong doãn. 

Qu, 
nm 

CD cAp Irén 
w s& 

CD cAp Irén 
ca s& 

7 B20-TLD 
Báo cáo tInh hInh tang giám 
TSCD Näm Các don vi CDcâptrén 

cosa 

8 B21-TLD Thuyt mirth báo cáo quyt toán 
thu, chi tài chInh cOng doàn 

Qu, 
näm 

CDcAplrén 
casâ 

CDcAptrén 
ccisâ 

9 B1SB-TLD 
Báo cáo dir toán thu chi tài chInh 
Cong doàn 

Näm 
Donvisu 
nJiip 

CDcApirén 
cis0 

10 BO8B-TLD 
Báo cáo quy& toán thu, chi tài 
chInh cOng doàn 

Nm 
Donvisu 
nghip 

CDcApirén 
co' sâ 

11 TB18-TLD 
Thông báo duyt dr toán thu, chi 
don vj sir nghip 

CDcâptrén 
cosâ 

Don vl sir 
nghip 

CDcAptrén 
cosâ 

12 B02 - TLD Báo cáo kt qua hot dng Näm Donvjsr 
ngp 

13 TBO2-TLD 
Thông báo duyt quy& toán thu, 
chi thin vj sij nghip 

Nm 
CD cãplrén 

co'sâ 
Dcm vi su 

nghip 

14 B12-TLD 
Tng hqp báo cáo quyt toán thu, 
chidmvjsirnghip Näm 

CD cAp irén 
co'scj 

CD cAp tren 
casâ 

15 B19-TLD Tng hqp báo cáo dir toán thu, 
chidonvjsirnghip. 

Näm  CDcAptrén 
wsi 

CDcApirén 
co'sâ 

16 BO1 — DN Bang can d6i kE toán NAm Donvjkinht CDcAptrén 
casâ 

17 B02 — DN 
Báo cáo kt qua hot dng kinh 
doanh Warn - Donvikinhtê CDcAptrén 

ccls& 

18 B03 — DN Báo cáo lim chuyn tin t Warn Donvjkinht 
CDcAptren 

co'sâ 

19 B13-TLD 
Tang hçp báo cáo tài chInh 
doanhnghip 

CD cAp Irén 
co'scr 

CD cAp Irén 
co'So' 
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2- Mu báo cáo tài chInh 

2.1- Cong doàn cp trên co s& 

TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM Mu B15C-TLD 

(Dung cho Tng Lien doãn) 

BAO CÁO 

TONG HP DII TOAN THU - CHI TAI CHINH CONG DOAN 

Näm  

A - CAC CHI TIEU CO BAN: 

TT Chi tiêu MA s Tng s 

A B C 

I CONGDOANCOSJ 01 

1 Khu virc Hành chInh sr nghip 01.01 

2 Khu vuc san xut kinh doanh 01.02 

3 Nghipdoàn 01.03 

II DON Vj CHIIA THANH LAP cocs 02 

III LAO BONG 05 

1 Khu vrc Hành chInh sr nghip 05.01 

2  Khu vrc san xut kinh doanh 05.02 

3  Dan vi chua thành 1p CDCS 05.03 

IV  TONG sO DOAN VIEN 11 

1 KhucHânhchmnhsrnghip 11.01 

2 KhuvrcsãnxuAtkinhdoanh 11.02 

3 Nghipdoàn 11.03 

V CAN BQ CONG DOAN CHUYEN TRACH 15 

1 LDLD cp tinh, TP và tuang duung 16 

a- Can b trong biên ch 16.01 

b- Lao dng khac 16.02 

2 CD cp trên trrc tip ca sâ 17 

a- Can b trong biên ch 17.01 

b- Lao dng khac 17.02 

3 Cong doãn ca sâ, nghip doàn 18 

4 Dan vj sr nghip huâng lirang tr ngun TCCD 19 
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CAC CHI TIEU THU. CHI TAI CH!NH CONG DOAN: 

TT Ni dung Ma s6 

Urc 

hin 

triroc 

Tong 

dán 
trong kj' 

Chia ra 

COCS trên trtrc 
tip c0 s& 

si 
nghi 

LOLD 

tuong 
dining 

Liêi 
doàn 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

i TAI CH!NH CONG DOAN TICH 
LUY DAU K' 

10 

II PHAN THU 

2.1 Thu doàn phi Cong doàn 22 

a- Khu vi.rc HCSN 22.01 

b- Khu vtrc SXKD 22.02 

2.2 Thu kinh phi Cong doàn 23 

a- Khu vxc HCSN 23.01 

b- Khu vuc SXKD 23.02 

c- Dan vi chua thành lap CDCS 23.03 

2.3 Ngan sách Nhà rn.râc cp h trq 24 

2.4 Các khoãn thu khác 25 

a- Chuyén mon h trq 25.01 

b- Thu khác 25.02 

CONG THU TCCD 

2.5 Tai chinh cong doan cap tren cap 28 
a- KPCD cptrên cp theo phân phi28 
dan vj trrc tiep báo cáo quyet toán 01 01 

b- KPCD cp trén cp theo phân phi 
dan vj không trirc tiep báo cáo quyêt28.01.02 
toán 
c- TCCD cp trên cp h trçi dan V!28 
trçrc tiep báo cáo quyet toán 

0201 

d- TCCD cp trén cp h trci dan vj 
khong trrc tiep bao cao quyet toan 

28.02.02 

2.6 DPCD, KPCD cAp duâi np len 29 

2.7 Nhn bàn giao tài chinh Cong doàn 40 

TONG CONG THU 

III PHAN CHI 

3 1 
Chi trirc tip chãm lo, báo v, dào tao 
doàn viên và NLD 31 

3.2 Chi tuyén truyn doàn viên, NLD 32 

3.3 Chi quán 1 hành chinh 33 
Chi krang, phii cAp và các khoàn phâi 
np theo Iucing 

a- Li.rcmg can b trong biên ch 34.01 

b- Phi.i cAp can b cOng doàn 34.02 

90 



TT Ni dung MA s6 

Uc 

nAm 
triró'c 

Tong 
hçrp 

dr toán 
trong I5' 

Chia ra 

CDCS 
CL) cp 

trên tric 
tip co s&nghip 

Don vi 
sir 

LIThD 
tinh, 

TP, và 
tirong 
throng 

Tong 
Lien 
doàn 

c- Các khoán phái np theo krang 34.03 

3.5 
Chi hot dng cüa dan vj chisa thành 

1p CDCS 
35 

3.6 Chikhác 37 

CONG CHI TCCD 
3.7 Tài chInh cong doàn cAp cho cAp duài 38 

a- KPCD cAp cho cAp duOi theo phân 
phoi 

38.01 

b- TCCD cAp M trçr cho cAp duâi 38.02 

3.8 
DPCD, KPCD phái np cAp trén quãn 
1 trrc tiêp 

a- Dan vj trrc tip báo cáo quyt toán 39.01 

b- Dan vj không trçrc tip báo cáo 
qujet toán 

39.02 

3 Cap trá kinh phi cho don vj khi thành 
1p CDCS 41 

3.10 BangiaotaichInhCongdoàn 42 

TONG CQNG CHI 
TAI CHINH CONG DOAN TICH 
LUY CUOI K (IV=I-f-II-HI 

50 

V KINH PHf DV PHONG 70 

Ngày tháng nám 
NGUfl LILP BIEU TRUNG BAN TAt CHINH TM. BAN THIJNG VJ 

'K3, hQ ten) ho ten,) (Kj, hQ ten, dóng dáu,) 
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TONG LIEN BOAN LAO BONG VIT NAM Mu BO8C-TLB 

(DUng cho Tng Lien doàn) 

BAO CÁO 
TONG HP QUYET TOAN THU - CHI TA! CHINH CONG BOAN 

Näm 

A - cAc CIII TIEU C(Y BAN 

TT Chi tiêu Ma s T ong so 
A B C 

CONG BOAN ca SO 01 

1 KhucHanhchmnhsirnghip 01.01 

2 KhuviicsãnxuAtkinhdoanh 01.02 

Nghipdoan 01.03 

H DON VI CHUA THANH LP CDCS 02 

III LAO BQNG 05 

1 KhucHãnhchmnhsirnghip 05.01 

2 Khu vuc san xut kinh doanh 05.02 

Dan vi chixa thành 1p CDCS 05.03 

IV TONG sO BOAN VIEN 11 

1 KhuvrcHànhcMnhsrnghip 11.01 

2 Khuvircsãnxutkinhdoanh 11.02 

3 Nghip doàn 11.03 

V CAN BQ CONG BOAN CHUYEN TRACH 15 

LDLD cAp tinh, TP và tuang throng 16 

a- Can b trong biên ch 16.01 

b- Lao dOng  khác 16.02 

2 CDcAptrêntr%rctipcosâ 17 

a- Can b trong biên ch 17.01 

b- Lao dng khác 17.02 

Cong doàn cci so, nghip doàn 18 

Don v sr nghip huOng luong tir ngun TCCD 19 
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B - CAC CHI TIEU THU, CIII TA! CHINH CONG DOAN: 

TT Ni dung Ma 

Ting 
hçrp 

quiyt 
toán 
trong 

Chia ra 

Cong 
doàn 
co sr 

Cong 
doàn 
cp 
trén 
tryc 
tiep 

co' s& 

Don vj 
sr 

nghip 

LDLI) 
tinh, 

TP, và 
tlro'ng 
throng 

Ting 
Lien 
doàn 

A B C 1 2 3 4 5 6 

TAI CHINH CONG DOAN TICH 
LUYDAUK' 

10 

II PHAN THU 

2.1 Thu doàn phi COng doàn 22 

a- Khu vuc HCSN 22.01 

b- Khu vrc SXKD 22.02 

2.2 Thu kinh phi Cong doàn 23 

a- Khu vi.rc HCSN 23.01 

b- Khu virc SXKD 23.02 

c- Dcn vj chra thành 1p CDCS 23.03 

2.3 Ngân sách Nhà nuOc cp h trçi 24 

2.4 Các khoán thu khác 25 

a- Chuyên mon h trci 25.01 

b- Thu khác 25.02 

CONG THU TCCD 

2.5 Tai chinh cong doan cap tren cap 28 

a- KPCD cptrên cAp theo phan phi 
 don v tr1rc tiep báo cáo quyêt toán 

28.01 01 

 toán 

b- KPCD cAp trên cap theo phân ph6i 
dcm vj khong trrc tiêp báo cáo quyêt 28.01.02 

c- TCCD cAp trên cAp h trçl dan VI 

 tr1rc tiep báo cáo quyêt toán 
28 02 01 

d- TCCD cAp tren cAp h trcl dan vj 
 khong trrc tiep bao cao quyet toan 

28.02.02 

2.6 DPCD, KPCD cAp duâi np len 29 

2.7 Nhn bàn giao tài chInh cong doàn 40 

TONG CONG THU 

III  PHAN CHI 

3 1 
Chi trrc tip chäm lo, báo v, dào to 

 doàn vién va NLD 
31 

3.2 Chi tuyên truyên doàn viên, NLD 32 

3.3 Chiquân1hànhchInh 33 

3.4 Chi lirang, phçi cAp và các khoán phái 
np theo krang 
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TT Nf dung Ma 

Tng 
hçp 

quyt 
toan 
trong 
k' 

Chia ra 

Cong 
doàn 
co s& 

Cong 
doàn 
cp 
trên 
trc 
tiep 

co s& 

Don vj 
si 

nghip 

LDLL) 
tinh, 

TP, và 
tirong 
throng 

Tng 
Lien 
doàn 

A B C 1 2 3 4 5 6 

a- L.rcing can b trong biên ch 34.01 

b- Ph cAp can b cong doàn 34.02 

c- Các khoàn phái np theo krong 34.03 

3.5 Chi hot dng cCia don vj chua thành 
1pCDCS 

3.6 Chikhác 37 

CONG CHI TCCD 
Tài chInh cong doàn dã cAp cho cap 
duâi 

38 

a- KPCD cap cho cap d.roi theo phan 
phOi 38 01 

b- TCCD cap ho trcy cho cap duoi 38.02 

3 8 
DPCD, KPCD dA fl9p Cap tren quân 1)1 

trrc tip 

a- Don vj trrc tip báo cáo quyt toán 39.01 

b- Don vj khong trirc tip báo cáo 
qu1&toán 

39 02 

3. Cap trá kinh phi cho don vj khi thành 
1pCDCS 41 

3.10 Bàn giao tài chinh Cong doàn 42 

TONG CONG CHI 
TAI CHfNH CONG DOAN T1H 
LUY cuOi KY (IV=I+ll-II1) 50 

v DPCD, KPCD PHAI NQP CAP 
TREN QUAN LY TRIXC TIEP 

60 

Ngày tháng nàm 
NGUfl LAP BIEU TRUONG BAN TAI CHfNH TM. BAN THU1NG V1J 

(Ky, ho ten) (Kg, ho ten) (Kj, hQ ten, dóng ddu,) 
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TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM Mu B15-TLD 
(Dung cho tr cAp trên trijc tip co sâ dn 

LDLD cAp tinh, thành ph6, cong doàn ngành TW 

và ttrang duang, Cong doàn Tng Cong ty 
Trrc thuc TLD) 

BAO CÁO 

TONG HP D1J TOAN THU - CIII TAI CHINH CONG DOAN 

NAm  

A - CAC CHI TIEU CO BAN: 

TI Chi tiêu Ma s Tng s 

A B C 

I CONG DOAN CO S1 01 

KhuvrcHànhchinhsrnghip 01.01 

2 KhuvrcsãnxuAtkinhdoanh 01.02 

3 Nghipc1oàn 01.03 

II DON Vj CHUA THANH LAP CDCS 02 

III LAO DONG 05 

1 Khu vrc Hành chInh sr nghip 05.01 

2 Khu vrc san xuAt kinh doanh 05.02 

3 Dan vj chua thành 1p CDCS 05.03 

IV TONG SO DOAN VIEN 11 

1 Khu vrc Hành chInh sr nghip 11.01 

2 KhucsãnxuAtkinhdoanh 11.02 

3 Nghipdoãn 11.03 

v CAN BQ CONG DOAN CHUYEN TRACH 15 

I LDLD cAp tinh, TP và tuong duang 16 

a- Can bO trong biên ch 16.01 

b- Lao dng khac 16.02 

2 CD cAp trên trrc tip co so 17 

a- Can bO trong biên ch 17.01 

b- Lao dng khac 17.02 

3 Cong doãn ca sO, nghip doàn 18 

4 Dan vj sir nghip huOng luang tir ngun TCCD 19 
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B - CAC CHI TIEU THU, CIII TA! CHNH CONG DOAN: 

TT Ni dung Ma s6 

U'&c 
thu'c 
hin 

truoc 

Tong 
1yp 

dtr toan 
trong ky 

Chia ra 

CDCS 
CD cp 

trên trtrc 
tip co' so' 

Do'n vi 
sir 

nghip 

LDLD 
tinh, 

TP, và 
ttro'ng 
thro'ng 

A B C 1 2 3 4 5 6 

i TAL CH!NH CONG DOAN TICH 
LUvDAUK'c 10 

II PHAN THU 
2.1 ThudoànphICongdoàn 22 

a- Khu vuc HCSN 22.01 

b- Khu vuc SXKD 22.02 

2.2 Thu kinh phi Cong doàn 23 

a- Khu virc HCSN 23.01 

b- Khu vuc SXKD 23.02 

c- Dan vi chua thành lap CDCS 23.03 

2.3 Ngân sách Nhà ni.rác c.p h trçi 24 

2.4 Các khoán thu khác 25 

a- Chuyên mon h trç 25.01 

b- Thu khác 25.02 

CONG THU TCCD 

2.5 Tài chinh cong doàn cp trên cp 28 

a- KPCD cp trén cp theo phan phi28 
dan vj trrc tiêp báo cáo quyêt toán 

01 01 

b- KPCD cap trén cp theo phân phi 
dan vj khong trirc tiep báo cáo quyt28.01.02 
toán 
c- TCCD cp trên cp h trcl dan ''28 
trirc tiêp báo cáo quyêt toán 

0201 

d- TCCD cp trén cp h trçi dan vl 
khOng trirc tiêp báo cáo quyêt toán 

28 02 02 

2.6 DPCD, KPCD cp du&i np len 29 

2.7 Nhn bàn giao tài chinh Cong doàn 40 

TONG CONG THU 

III PHAN CHI 

31 
Chi trtrc tip chäm to. bão ye, dào tao 
doãn viên và NLD 

31 

3.2 Chi tuyên truyn doàn viên, NLD 32 

3.3 Clii quán I hành chInh 33 

Chi ftrang, phy cp và các khoán phái 
nôp theo lirang 

a- Luang can b trong biên ch 34.01 

b- Phy cp can bô cOng doàn 34.02 
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TT Ni dung Ma s 

troc 
thtrc 
hin 
näm 

trir&c 

Tong 
hQl) 

diy toan 
trong ky 

Chia ra 

COCS 
Cl) cp 

trên trurc 
tip co s& 

Don vj 
sij 

nghip 

LOLl) 
tnh, 

TP, Va 
tu'ong 
throng 

c- Các khoãn phái np theo luang 34.03 

Chi hoat dng cüa dan vj chua thành 

1p CDCS 

3.6  Chikhác 37 

CONG CHI TCCD 

3.7 Tài chInh cong doàn cAp cho cAp dual 38 

a- KPCD cAp cho cAp dual theo phân 
phôi 

38 01 

b- TCCD cap ho trçi cho cap duai 38.02 

3 8 
DPCD, KPCD phái flQp cap tren quan 
 I trrc tiép 

a- Dan vl trrc tiep bao cáo quyet toan 39.01 

b- Dan vj không trirc tip báo cáo 
qu,y&toán 

39 02 

Cap trá kinh phi cho don vj khi thành 
 1pCDCS 

41 

3.10  Bàn giao tài chinh Cong doàn 42 

TONG CQNG CHI 

TA! CHINH CONG DOAN TICH 
 LUY cuOl K (V=I+II-Ill 

50 

V KINH PH! DV PHONG 70 

Ngày tháng nãm 

NGUYI LiP B!EU TRUNG BAN TA! CHINH TM. BAN THUNG VU 
(Ky, hc' ten) (Ky, hQ ten,) ('Ky, hQ ten, dóng dcu,.) 
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TONG LIEN BOAN LAO BONG VIT NAM Mu B08-TLB 

Dung cho tr cAp trén trirc tip co si dn 
LDLD cAp tinh, thành phô, cong doàn nganh TW 

và tuang &rcing, COng doàn Tng Cong ty 
Trrc thuc TLD) 

BAO CÁO 
TONG HP QUYET TOAN THU - CHI TA! CHNH CONG BOAN 

Näm  
A - CAC Cm TIEU CO BAN 

TT Chi tiêu Ma s T ong so 
A B C 
I CONG DOAN co Si 01 

1 Khuv%rcHanhchinhsrnghip 01.01 

2 Khu vrc san xuAt kinh doanh 01.02 

Nghipdoãn 01.03 

H DON Vj CHUA THANH LAP CDCS 02 

III LAO BONG 05 

1 Khu vic Hàrih chInh sr nghip 05.01 

2 Khu vrc san xuAt kinh doanh 05.02 

Dan vj chtra thành 1p CDCS 05.03 

IV TONG SO DOAN VIEN 11 

1 KhucHahchmnhsirnghip 11.01 

2 Khu vrc san xuAt kinh doanh 11.02 

3 Nghipdoàn 11.03 

V CAN BQ CONG DOAN CHUYEN TRACH 15 
1 LDLD cAp tinh, TP vâ tuang duang 16 

a- Can b trong biên ch 16.01 

b- Lao dng khác 16.02 

2 CDcAptréntr%rctipcc1sâ 17 

a- Can b trong biên ch 17.01 

b- Lao dng khác 17.02 

Cong doàn Co so, nghip doãn 18 

Don vj sr nghip huOng hrcmg t1r ngun TCCD 19 
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B - CAC CH TIEU THU, CHI TAI CH!NH CONG DOAN: 

TT Nôi dung Ma 

Ting 
hçYp 

quyet 
toan 
trong 

I3T 

Chia ra 

Cong 
doàn co 

s& 

Cong 
doàn 

cp trên 
trrc tip 

cosO' 

Don vi 
siy 

nghip 

LDLI) 
tinh, 

TP, và 
tu'ong 
throng 

A B C 1 2 3 4 5 

TICH LUY TM CH!NH DAU KY 10 

II PHAN THU 

2.1 Thu doàn phi Cong doàn 22 

a- Khu vixc HCSN 22.01 

b- Khu vrc SXKD 22.02 

2.2 Thu kinh phi Cong doàn 23 

a- Khu vrc HCSN 23.01 

b- Khu vixc SXKD 23.02 

c- Dan vj chua thành Ip CDCS 23.03 

2.3 Ngân sách Nhà nuâc cp h trcl 24 

2.4 Các khoán thu khác 25 

a- Chuyên mon h trçl 25.01 

b- Thu khác 25.02 

CQNG THU TCCD 

2.5 Tai chinh cong doan cap tren cap 28 

a- KPCD c trn cp theo phan ph6i 
 dan vj trirc tiep báo cáo quyet toán 

28 01 01 

 toán 

b- KPCD cp trn cp theo phân phM 
dan vj không tr1rc tiep báo cáo quyt 28.01.02 

c- TCCD cp trén cp h trçr dan vj 
trrc tiep bao cao quyet toan 

28.02.01 

d- TCCD cp trén cp h trçl dan vj 
 khong trirc tiep bao cáo quyet toan 

28.02.02 

2.6 DPCD, KPCD cp dtrOi nOp len 29 

2.7 Nhn bàn giao tài chInh cong doàn 40 

TONG CQNG THU 

III  PHAN CHI 

3 1 
Chi trrc tip chãm lo, báo v, dào t?o 

 doàn viên và NLD 
31 

3.2 Chi tuyên truyn doàn viên, NLD 32 

3.3 Chi quán I hành chInh 33 

3.4 Chi ltrcing, phi cp và các khoãn phãi 
 np theo itrang 

a- Ltrang can b trong bien ch 34.01 

b- Phv cAp can b cong doàn 34.02 
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TT Nôi dung Ma s 

Ting 
hQp 

quyet 
toan 
trong 

k' 

Chia ra 

Cong 
doàn co 

s& 

Cong 
doàn 

cap tren 
tryc tip 

cos& 

Don vj 
sir 

nghip 

LOLL) 
finh, 

TP, va 
tu'o'ng 
throng 

A B C 1 2 3 4 5 

c- Các khoán phãi np theo hrcing 34.03 

3.5 Chi hot dng cüa don vj chua thành 
Ip CDCS 

3.6 Chikhác 37 

CQNG CHI TCCD 

• 
Tài chInh cong doàn d cp cho cap 
duoi 

38 

a- KPCD cap cho cap duâi theo phãn 
phôi 

38 01 

b- TCCD cp h trcY cho cp dtiâi 38.02 

3 8 
DPCD, KPCD da fl9p Cap tren quan I)' 
tr1rc tip 38 

a- Dan vl trirc tiep báo cao quyet toán 39.01 

b- Dan vj không trVc  tip báo CO 
quy& toán 

39 02 

Cap trá kinh phi cho don vj khi thành 
1pCDCS 41 

3.10 Bàn giao tài chinh Cong doàn 42 

TONG CONG CHI 

iv 
TA! CHINH CONG DOAN TICH 
LUY CUOI K V=I+H-III) 

50 

v 
DPCD, KPCD PHA! NQP CAP 
TREN QUAN LV TRIIC TIEP 60 

Ngày tháng nàm 
NGIRfl LeP BIEU TRUNG BAN TA! CHfNH TM. BAN THUNG VIJ 

('K), hQ ten) (Ky, hQ ten) (Kg, hQ ten, dóng ddu, 
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HUNG DAN LiP BAO CÁO TONG HP QUYET TOAN 

THU CHI TAI CHINH CONG DOAN 

(Mâu B08-TLD) 

1. Miic dIch: 

Báo cáo tng hcip quyt toán thu chi tài chInh cong ctoàn phán ánh tng 
quát tInh hInh thu, chi hang nAm dôi vâi nguôn tài chInh cong doàn có phát sinh 
tai các cap cong doàn dé thirc hin quyêt toán vâi Ca quan cong doàn cp trên 
theo quy djnh cüa Tong Lien doàn. 

2- Nguyen täc và phirorng pháp tng hçrp. 

a) Nguyen tic fting h(lp 

- Báo cáo thng hçrp quyt toán thu chi tài chInh cong doàn dirge 1p cAn ci'r 
trên so 1iu cüa So tong hçip quyêt toán thu chi tài chInh cong doàn (Mu S84-
TLD) ma dan vi dA lip. 

- S 1iu trng mA s các dông trong s thng hçip quyt toán thu chi cüa 
dan vj sau khi cong theo trng khi CDCS; Cp trén trrc tip ca so; Dan vj sr 
nghip; LDLD tinh, thành ph và trang di.rang &rçlc ghi vào các mA sO tirang 
i'rng trên báo cáo thng hqp quyêt toán. 

b) Phwong pháp iiing h9p: 

Phn A: Các chi tiêu co ban 

- MA s 01 .01: CAn cir s hrqng các cong doàn ca sO dA dirge tong hgp 0 
mA so "oi.oi- Khu virc HCSN" trên S S84 d 1y so lieu vào báo cáo. 

- MA s 01 .02: CAn cir s lugng các cOng doàn ca sO dA dirge thng hqp 0 
mA s "01.02- Khu vrc SXKD" trén S S84 d lay s 1iu váo báo cáo. 

- MA s 01.03: CAn cü s hrgng các nghip doán dA dirgc tng hqp 0 mA 
so "01.03- Nghip doàn" trên S S84 d ly s lieu vào báo cáo. 

- MA s 02: CAn cü s6 hrcing dan vi chua thành l.p Cong doàn cci sO dA 
dirge thng hqp 0 mA s "02- Dan vj chua thành 1p CDCS" trén So S84 dé lay 
so lieu vào báo cáo. 

- MA s 05.01: CAn cü s luqng lao dng dA dirge thng hqp 0 ma s6 
"05.01- Khu vrc SXKD" trén S S84 d ly s lieu vào báo cáo. 

- MA s 05.02: Can ci'r s krgng lao dng dA dirge tng hcip 0 mA s 
"05.02- Khu vrc SXKD" trên S S84 d ly s lieu vào báo cáo. 

- MA s 05.03: CAn ci.'r s hrqng lao dng dA dugc tng hqp 0 mA so 
"05.03- Dan vj chira thành 1p CDCS" trên S S84 dê 1y so 1iu vào báo cáo. 

- MA s 11.01: CAn cir s li.rçmg doàn viên dA dirge tng hçrp 0 mA s 
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"11.01- Khu vrc HCSN" trén S S84 d 1y s 1iu vào báo cáo. 

- MA s 11.02: Can cir s h.rçing doàn viên dA duçic thng hçp & mA s 
"11.02- Khu virc SXKD" trén S S84 dê lay so 1iu vào báo cáo. 

- MA s 11.03: C Cu s hxçing doàn viên dA di.rçrc tng hcrp & mA s6 
"1 1.03- Nghip doàn" trên S S84 d 1y so 1iu vào báo cáo. 

- MA s 16.01: CAn cit s h.rng can b chuyên trách cüa LDLD cp tinh, 
TP và ttrng disang dA duqc tong hqp & mA so "16.01- Can b trong biên chê" 
trên S S84 d 1y s 1iu vào báo cáo. 

- MA si 16.02: CAn cit s lung can b chuyên trách cüa LDLD cp tinh, 
TP va t1.nng di.rcing dA disqc thng hp & mA s "16.02- Lao dng khác" trên So 
S84 d ly s6 lieu vào báo cáo. 

- MA s 17.01: CAn cit s h.rgng can b chuyên trách cüa cong doàn cAp 
trên trrc tip Ca s& dA &rqc tng hcip & mA so "17.01- Can b trong biên chê" 
trên S S84 dé lAy so lieu vào báo cáo. 

- MA s 17.02: CAn cit s luqng can b chuyên trách cüa LDLD cAp tinh, 
TP và tuang duang dA ducic tong hqp & mA so "17.02- Lao dng khác" trén So 
S84 dê lay so lieu vào báo cáo. 

- MA so 18: Can cit s luçing can b cong doãn chuyén trách dA ducic tng 
hp & mA so "18- CDCS, nghip doàn" trén So S84 d lAy s lieu vao báo cáo. 

- MA s 19: Can cit s hrçing can bO cOng doàn chuyên trách dA duçic tng 
hçip & mA so "19- Dan vj sr nghip hu&ng h.rang tit ngun TCCD" trén S S84 
d lAy s 1iu vào báo cáo. 

Phn B: Các chi tiêu thu chi tài chInh cOng doàn 

- MA s 10: C cit s lieu dA duqc tng hqp & mA s "10- Tài chInh cong 
doàn tIch lüy dâu ks" trén So S84 dê lay sO lieu vào báo cáo. 

- MA S 22: CAn cit s lieu dA duqc tong hqp & mA s "22- Thu doàn phi 
cOng doàn" (Chi tiêt 22.01; 22.02) trên So S84 dê lay so lieu váo báo cáo. 

- MA S 23: CAn cit s lieu dA duçic tng hçip it mA s "23- Thu kinh phi 
cong doàn" trén So S84 dé lAy so 1iu vào báo cáo có di chiu viti tài khoãn 
"Tam thu kinh phi cong doàn" di.rçic áp miic lc TCCD 23.01; 23.02; 23.03 

- MA s 24: CAn cit s lieu dA duçic tOng hçip & mA so "24- Ngân sách Nhà 
nu&c cAp h trçl" trên S S84 d lAy s lieu vào báo cáo có di chiu viti tài 
khoAn "Thu TCCD khác" dtrçic áp miic luc TCCD 24. 

- MA s 25: CAn cit s lieu dA dtrqc tng hqp & mA s "25- Các khoãn thu 
khác" trên So S84 dê lAy so lieu vào báo cáo có di chiu viti tài khoAn "Thu 
TCCD khác" duc,c áp mic luc TCCD 25.01; 25.02. 
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-Ma s 28: Can th s 1iu dA dtrçic tng hqp a ma s "28- Tài chInh cong 
doan cap" trén So S84 dê lay so Iiu vâo báo cáo có di chiu vâi tài khoân 
"Tam thu tài chInh cong doàn nOi be" duçic áp miic 1iic TCCD 28.01 và tài 
khoãn "Qu5 thuc hot dng Cong doàn Vit Nam" duçic áp m11c lic TCCD 
28.02. 

- Ma s 29: Can ctr s 1iu dã chrçc tng hçip a ma s "29- DPCD, KPCD 
cap di.râi nôp len" trên So S84 dé lay sO 1iu vào báo cáo Co di chiu vài tái 
khoãn "Tam thu tài chInh cOng doàn ni b" duçic áp miic liic TCCD 29. 

- Ma s 40: Can cr s lieu dã duçic thng hcip a ma s "40- Nhn bàn giao 
tâi chInh cong doàn" trén So S84 dê 1y so lieu vào báo cáo cO dOi chiêu vth tài 
khoãn "Qu5 thuc hoat  dng Cong doàn Vit Nam"&rcic áp mic liic TCCD 40. 

- Ma s 31: Can cii s 1iu dã dxçic tng hçip a ma s "31- Chi trrc tip 
chäm lo, bào v, dáo to doàn viên và NLD" trên So S84 dê lay so lieu vào báo 
cáo có dOi chiêu vâi tài khoãn "Chi phi hoat dng cong doàn" diicic áp miic 1iic 
TCCD 31. 

- Ma s 32: Can cü s lieu dã d.rçic tng hçip a ma s "32- Chi tuyén 
truyên doàn vién, NLD" trén S S84 dé My so 1iu vào báo cáo cO dOi chiêu vài 
tái khoãn "Chi phi hot dng cOng doàn" dirge áp miic liic TCCD 32. 

- Ma s 33: Can cü s lieu dA duçic tng hqp a ma s "33- Chi quán l 

hành chinh" trén S S84 d My s lieu vào báo cáo có dOi chiêu v&i tái khoãn 

"Chi phi hoat dng Cong doàn" duçic áp mic liic TCCD 33. 

- Ma s 34: Can Cu s lieu dã duqc thng hqp a mA s"34- Chi lirong, phi 
c.p và các khoàn phái np theo krng" trén So S84 dê lay so lieu váo báo cáo có 
di chiu v&i tài khoán "Chi phi hoat dng cOng doàn" dirge áp mvc liic TCCD 
34.01; 34.02; 34.03. 

- Ma s 35: Can cr s lieu da dixqc tng hgp a mA s "35- Chi hoat dng 
cUa dn vi chira thãnh 1p CDCS" trên SO S84 d lay so lieu váo báo cáo có dOi 
chiu vài tài khoân "Chi phi hot dng cong doàn" dugc áp mic lic TCCD 35. 

- Ma s 37: Can ctr s 1iu da dirge thng hçxp a mA s "35- Chi khác" trên 

S S84 dê lay s6 lieu váo báo cáo cO d6i chiu vài tài khoàn "Chi phi hoat dng 
cOng doân" dirge áp miic liic TCCD 36; 37. 

- Ma s 38: CAn cü s 1iu dA dugc thng hqp a mA s "38- TCCD cap cho 

cap duói" trên So S84 d lay s lieu vâo báo cáo cO dôi chiêu vâi tài khoãn 
"Phâi trá cap dirài v TCCD" dirge áp mvc TCCD 38.01 và tài khoàn "Kinh phi 
cp cho cap duâi" dirgc áp miic TCCD 38.02. 

- MA s 39: Can cü s lieu dA dirge tng hgp a mA s6 "39- DPCD, KPCD 

da np cap trên" trên S S84 d lay sO lieu vào báo cáo có dôi chiêu vâi tài 
khoãn "Phái trâ c.p trén v TCCD" dugc áp mvc  TCCD 39. 
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- MA s 41: CAn Cu s 1iu dA duc tng hqp a mA s "42- Cp trã kinh 
phI cho don vi khi thành 1p CDCS" trên S S84 d 1y s 1iu vào báo cáo có 
dôi chiu vai tài khoán "Phãi trá ncii chua thánh 1p CDCS" di.rçic áp mic TCCD 
42. 

- MA s 42: CAn cu s 1iu dA duqc thng hp ô mA s "41- Bàn giao tài 
chInh cong doãn" trén S S84 d 1y s 1iu vào báo cáo có dôi chiêu v&i tài 
khoãn "Qu thuc hoat dng Cong doàn Vit Nam" di.rqc áp mc TCCD 41. 

- MA s 50: lIch 1u tài chInh cui kS'  TIch 1u tài chInh du kS'  - Tong 
cong thu - Tng cong chi. So 1iu nay khap s dix có trén tài khoãn qu hoat 
dng Cong doàn Vit Nam và s kinh phi con phãi trá noi chixa thành 1p Cong 
doàn co sâ cui kS'  k toán. 

- MA s 60: DPCD,KPCD phái np cp trén quân 1 trrc tip: S lieu ghi 
vào chi tiêu nay là lüy kê so phát sinh ben Co cüa tài khoãn "Phái trá cp trén v 
TCCD". 
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MAu TB16-TLD 
(Dung cho CD cap trén ca sà) 

CD cap tréw CONG HOA xA HO! CBIJ NGHIA VIT NAM 
Dan vj Dôc lap - Tir do - Hanh phüc  

S:  , ngày (hang nám.... 

THÔNG BAO 
DUYT DIJ' TOAN THU, CHI TA! CHNH CONG DOAN 

Näm 

Kmnh gui: 
(Dan vi duyt) thông báo duyt dir toán thu, chi näm cüa don vj nhu sau: 

Don vj. dcng 

TT Ni dung Ma s 

U'6c 
thirc 
hin 
näm 

trirrc 

Tong 
hçrp 

dr toán 
trong k)' 

Chia ra 

COCS 
CD cp 

trên trirc 
tip co s& 

Don vl 
siy 

nghip 

LOLD 
tinh, 

TP, và 
tuong 
throng 

A B C 1 2 3 4 5 6 

TA! CHINH CONG DOAN TICH 
 LUY DAU K 

10 

!I  PHAN THU 

2.1 ThudoànphICôngdoàn 22 

a- Khu virc HCSN 22.01 

b- Khu virc san xuAt kinh doanh 22.02 

2.2 Thu kinh phi Cong doàn 23 

a- Khu vrc HCSN 23.01 

b- Khu virc xuAt kinh doanh 23.02 

c- Dan vj chtra thành lap CDCS 23.03 

2.3 Ngan sách Nhà nuóc cp h trçl 24 

2.4 Các khoán thu khác 25 

a- Chuyên mon h trçi 25.01 

b-Thu khác 25.02 

CONG THU TCCD 

2.5 Tài chInh cong doàn cp trén cp 28 

a- KPCD cp trén cp theo phân phi28 
 dan VI trVc tiep báo cáo quyet toán 

01 01 

 toán 

b- KPCD cap trên cp theo phân phOi 
dan VI khOng trçrc tiêp báo cáo quyt28.01.02 

c- Tài chInh congdoàn cp trén cp h28 02 01 
 trçi dan vj trrc tiep báo cáo quyêt toán 

d- Tãi chInh cong doàn cáptrn cp h28 02 02 
trcl dan vj không tr%rc tiep báo cáo 
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TT Ni dung Ma s 

U'&c 
th 
hin 

trtrrc 

Tong 

drtoán 
trong kj' 

Chia ra 

cocs trên tric 
tip c0 s& 

sr 
nghip 

LOLD 

TP,Và 
tirong 
throng 

quyt toán 

2.6 DPCD, KPCD cap duái np len 29 

2.7 Nhn bàn giao tâi chInh Cong doàn 40 

TONG CONG THU 

Ill PHAN CHI 

• 
3 1 

Chi tric tip chäm lo, bào v, dào to 
doànviênvàNLD 

31 

3.2 Chi tuyên truyn doàn viên, NLD 32 

3.3 Chi quán 1 hành chInh 33 

• 
Chi krang, ph cap và các khoàn phâi 
np theo krang 

a- Ltrcrng can b trong biên ché 34.01 

b- Phii cap can b cong doàn 34.02 

c- Các khoãn phái np theo lirang 34.03 

Chi hoat dng cüa don vj chtra thành 

1pCDCS 

3.6 Chi khác 37 

CONG CHITCCD 
3.7 Tai chinh cong doan cap cho cap duai 38 

a- KPCD cap cho cap di.râi theo phân 
phi 

38 01 

b- TCCD cap ho trq cho cap dixai 38.02 

3 8 
• 

DPCD, KPCD phái np cp trén quán 
1 trrc tip 

a- Dan vj trçrc tip báo cáo quyt toán 39.01 

b- Dan vj không trrc tip báo cáo 
quyt toán 

39 02 

3.9 Cap trá kinh phi cho dan vj khi thành 
1pCDCS 41 

3.10 Bàn giao tài chinh Cong doàn 42 

TONG CONG CHI 

iv TA! CHINH CONG DOAN TiCH 
LUY cuOi K' V=I+II-III) 

0 

V KINH PHI DV PHONG 70 

NHN XET, MEN NGHj: 

CAN BQ QUAN L TRUNG BAN TA! CH!NH TM. BAN THUNG VIJ 
(Ky, hQ ten) (Ky, ho ten) (Ky, hQ ten, dóng dâu) 
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Mu TB1O-TLD 
(Dàng cho CD cAp trên ca sâ) 

CD cAp trên CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dcm vj Dôc lAp - Tu do - Hgnh phüc  

 ngày lháng nárn. 

THONG BAO 
DUYT QUYET TOAN THU, CHI TA! CHNH CONG DOAN 

Nänr 
KInhgfri: 

(Don vj duyt) thông báo duyt quyêt toán thu, chi nAm cüa don vj nhtr sau: 

Don vj: d3ng 

IT Ni dung MA s 

Tng 
h9'p 

quyet 
toán 
trong 

Chia ra 

Cong 
doàn co 

s& 

Cong 
dOAfl 

cap tren 
trrc tip 

cosô 

Don vj 
siy 

nghip 

LOLl) 
tinh, 

TP, và 
tirong 
dirong 

5 A B C 1 2 3 4 

TA! CHINH CONG DOAN TiCH 
 LUY DAU K'c 

10 

II  PHAN THU 

2.1 Thu doàn phi Cong doàn 22 

a- Khu virc HCSN 22.01 

b- Khu virc san xuAt kinh doanh 22.02 

2.2 Thu kinh phi Cong doàn 23 

a- Khu virc HCSN 23.01 

b- Khu virc xuAt kinh doanh 23.02 

c- Dan vj chua thành lap CDCS 23.03 

2.3 Ngân sách Nhà nu&c cAp h trçl 24 

2.4 Các khoán thu khác 25 

a- Chuyén mon h trçi 25.01 

b-Thu khác 25.02 

CONG THU TCCD 

2.5 Tài chInh cOng doAn cAp trén cAp 28 

a- KPCD cAp trên cAp theo phan ph6i 
 dan vj trrc tiep báo cáo quyet toán 

28 01 01 

 toán 

b- KPCD cAp trén cAp theo phân phôi 
dan vj không trirc tiep báo cáo quyêt 28.01.02 

c- Tài chInh cong doàn cAp trên cAp h 
 trçl dan vj trirc tiep báo cáo quyet toán 

28 02 01 

d- TAi chInh cong doan cAp trên cAp M 
trçi dan vj không tr%rc tiAp báo cáo 

 quyt toán 

28.02.02 

2.6 DPCD, KPCD cAp duOi ntp len 29 

2.7 Nhn bàn giao tài chInh cong doàn 40 
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TT Ni dung Ma 

Tng 
hçrp 

quyt 
toan 
trong 

k' 

Chia ra 

Cong 
doàn co 

s& 

Cong 
doàn 

cap tren 
tryc tip 

cos& 

Don v 
sr 

nghip 

LDLD 
tinh, 

TP, va 
tuong 
throng 

5 A B C 1 2 3 4 

TONG CONG THU 

III PHAN CHI 
Chi trrc tip chäm lo, bào v, dào to 
doan vien va NLD 

31 

3.2 Chi tuyên truyn doàn viên, NLD 32 

3.3 Chi quán 1 hành chInh 33 

3.4 Chi krcing, phi dp và các khoán phái 
np theo ltrang 
a- Luang can b trong biên ch 34.01 

b- Phii cp can b cong doàn 34.02 

c- Các khoân phái np theo krcmg 34.03 
3.5 Chi hot dng cüa dcm vj chisa thành 

IpCDCS 

3.6 Chikhác 37 

CONG Cifi TCCD 
Tài chInh cong ctoàn dA cp cho cp 
dtrôi 

38 

a- KPCD cAp cho cAp dual theo phân 
ph6i 

, 
38.0 1 

b- TCCD cap ho trq cho cap duai 38.02 

3.8 
DPCD, KPCD da fl9p cap trên quán ly 
trirc tiep 

.L a- Dan vl tri,rc tiep bao cáo quyet toan 39.01 

b- Dan vj không trirc tip báo cáo 
quyt toán 

39 02 

39 Cap trá kinh phi cho dan vj khi thành 
Ip CDCS 41 

3.10 Bàn giao tãi chinh Cong doàn 42 

TONG CONG CHI 
TAI CH!NH CONG DOAN TICH 
LUY CUOI KY V=I+II-III) 

50 

v 
DPCD, KPCL) PHAI NQP CAP 
TREN QUAN Lc-  TRIIC  TIEP 

60 

NHIN XET, MEN NGH: 

CAN BQ QUAN L TRUNG BAN TA! CH!NH TM. BAN THUNGvV 
(Ky, hQ ten) (, ho ten) (Kj, ho ten, dóng dáu,) 
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Cong doàn cp trén Mu s B20-TLD 

Dcinvj:  
MAsôDV  

BAO CÁO TiNH H!NH TANG GIAM TAI SAN CO DjNH 
NAm 

1 Ch tiêu MA 
0011 

tInh 

S du nAm 
TAng 

trong nAm 
GiAm trong 

nAm 
h So cuoi nAm 

SL GT SL GT SL GT SL GT 

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 

I TSCD HUU HiNH 

1 Nhà 1 m2 

2 NhàcpI 101 m2 

3 NhàcpII 102 m2 

4 NhàcpIII 103 m2 

5 Nhàc&pIV 104 m2 

6 Bit thr 105 m2 

7 Vat kin trüc 2 m2 

8 Otô 3 xc 

9 Xe4dn5ch 301 xe 

10 Xe 6 dn 8 ch 302 xe 

11 Xe9dn12ch 303 xe 

12 Xe13dn16ch 304 xc 

13 
h Xe17denh4cho 305 xe 

14 
Xetr25chngitrâ 
len 

306 xc 

15 Xeotochuyendüng 307 xc 

16 Xcôtôkhác 309 xc 

17 May moe thi& bj 4 

18 
May mOc thi& b v.n 
phông 

404 

19 Máytinh 40401 cái 

20 
May diu hoâ, hru 
thông không khI 

40402 cai 

21 May Photocopy 40408 cái 

22 
May mOc thi& bj Väfl 

phOng khác 
40499 cái 

23 
May mOe, thit bj 
khác 
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24 Tài san c dinh hthi 
hInh khác 

Cong TSCI hfru 
hInh 

II TSCD VO HINH 

25 DAt 6 m2 

26 Dattriiso 601 m2 

27 
DAtphiicv1ihot 
dQng giao dic 602 m2 

28 DAt cong trInh Väfl 
hoa 605 m2 

29 
DAtphcvihot 
dng the diic  the thao 606 m2 

30 Dat?at d,
p 

nghiep khac 608 m2 

31 DAt chuyên dung 
khac 609 m2 

32 
îàí san vô hInh 
(khongbaogom 
quyên sr dung dAt) 

698 

Tài san cô djnh VÔ 

hInh khác 7 

Cong TSCD vô hlnh 

Tng cong 

Ngày tháng nàm.... 
NGIRfl L3P BIEU PHV TRACH KE TOAN TM.BAN THUNG VJ 

(Ky, hQ ten, dóng dáu) 

HIJNG DAN LIP BAO CÁO 
T!NH HINH TANG GIAM TA! SAN CO DINH 

(Mâu s 20-TLD) 

1. Muc dIch 

- Báo cáo tInh hInh tang, giãm tài san c djnh là báo cáo tài chInh tng 
hqp, phãn ánh tng quát s hin có và tInh hInh tAng, giám trng 1oi TSCD a 

dan vj. Báo cáo nay thxçic 1p theo nAm. 

- Dan vj k toán cp trên dung mu nay d tng hqp báo cáo tAng giám 
TSCD cüa dan vj. 
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A A , 2. Ket cau cua bao cao 

- Dông ngang phân ánh tmg loai tài san và trng nhóm TSCD hin có cüa 
don vi theo kt cu; 

- Ct d9c phãn ánh theo các ni dung: S thu t1r, ten trng loai, tüng nhóm 
và tmg tài san, ma so, don vj tInh, s du näm, tang trong näm, giàm trong näm, 
so cuôi näm theo 2 chi tiêu: s luçng và giá trj. 

3. Co s& 1p  báo cáo: 

- S chi tit tài san c djnh. 

- Báo cáo tInh hInh tang, giãm TSCD cüa nàm truóc 

4. Ni dung và phiroiig pháp 1p báo cáo. 

- Ct A, B, C, D: Ghi s thr t1r, ten tüng loai, tirng nhóm và tüng tài san, 
ma so, don vj tInh. 

- Cot 1,2- S dAu näm: Phán ánh s luçing, giá trj TSCD t?i  thi diem dâu 
näm theo tmg dOi tuçmg TSCD. So 1iu d ghi vào ct 1,2 cüa Báo cáo tInh hInh 
tang, giâm TSCD là sO lieu & ct 7,8 cüa báo cáo nay näm truóc. 

- Ct 3,4- Tang trong nám: Phán ánh s luqng, giá trj ten tmg loai, tirng 
nhóm và tung tài san tang trong nãm. S lieu d ghi vào ct 3,4 cüa Báo cáo tInh 
hInh tang, giám TSCD là s chi tit TSCD phAn TSCD tang trong näm. 

-Cot 5,6- Giâm trong näm: Phán ánh so krçing, giá trj ten tüng loai, tirng 
nhóm và trng tài san giâm trong nàm. S lieu d ghi vào ct 5,6 cüa Báo cáo 
tInh hInh tang, giám TSCD là s chi tit TSCD ph&n TSCD giãm trong näm. 

- Ct 7,8- S cui näm: Phán ánh s hxcing, giá trj TSCD hin có dn cuM 
näm báo cáo. So lieu d ghi vào ct 7 tInh trên co s& ly s luçmg du näm (cot 
1) cong (+) s krçing trong näm ct 3 trir s hrçing giãm trong näm (cot  5). 

Ct 7 = Ct 1 + Ct 3 - Ct 5 

S lieu d ghi váo ct 8 cUng dixçic tInh tuong ti nhu ct 7: COt  8 = Ct 2 

+ Ct 4 - Ct 6 

5. Ky báo cáo tài chinh 

Các don vj K toán Cong doãn 1p Báo cáo tài chInh len Cong doàn cp 
trên 1 näm 1 ln vào cuôi k5' k toán näm. Trong trixô'ng hçip c1i the, LDLD tinh, 

thành ph& Cong doán ngánh TW, Cong doàn Tng Cong ty trrc thuOc lông 
Lien doàn có th quy djnh don vj k toán Cong doàn co s& báo cáo tài chInh Len 
cong doãn cp tren 6 tháng 1 l.n. 
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Cong doàn cAp trên' Mu B21-TLD 
Dcrnvj  

THUYET MINH BAO CÁO 
QUYET TOAN THU, CHI TA! CH!NH CONG DOAN 

Näm  

I. TInh hinh thrc hin nhim vu thu, chi tài chInh 
1. Kt qua thirc hin dir toán thu, chi tài chInh cong doàn 
1.1. KIt qua thrc hin dr todn thu tài chink 
- Dánh giá két qua tng hcip báo cáo quyt toán: S &Tn vi và tng s lao dng 

cUa các dcm vi có báo cáo quy& toán k' nay, s dcin vi và tng s lao dng cüa các 
don vj chiia có báo cáo quyt toán k' nay. 

- Dánh giá kt qua thrc hin dir toán cac ngun thu cüa tfrng khu virc: HCSN, 
Doanh nghip nhà nuâc, doanh nghip ngoài quc doanh trong nuc, doanh nghip 
FDI,.. 

- Thuy& minh kt qua ngun thu khác. 
1.2. KIt qua thrc hin dr loan chi tài chink 
- Dánh giá can d& thu, chi tài chInh trong nAm cüa trng cAp. Djnh müc chi tInh 

theo biên ch cüa can bO tCrng cAp. 
-Dánh giá kEt qua thirc hin dr toán chi tài chInh cüa nrng cAp, cüa tfrng khoán 

mvc chi. 
- Chi xây drng, mua sAm, sta cha TSCD. 
- Các khoán dAu t.r tài chInh.. 
- CAp kinh phi cho cong doàn co sâ HCSNTW, dja phwing và h trq khác. 
1.3. Phân tick tài chink tick Thy cwii kj cüa lfrng cap 
2. Dánh giá các ni dung khác 
- Np nghTa vi len cong doàn cAp trên. 
- ChAp hành k lut tài chInh, ch d báo cáo quy& toán. 
- Kt qua thirc hin khoán biên ch vâ khoan chi hành chInh. 
II. Mt S4 chi tiêu chi tit tii don vj báo cáo quyt toán 
- Tn qu5 tin mt cu6i ks'. 
- S6 dt.r tài khoãn tin g1ri Ngan hang, Kho bac  cu6i ks'. 
- S6 du tam  ing, các khoán phãi thu, phái trá cu4i kS'. 
- S6 du các qu5 cd quan cu6i k5'. 
III. Thuyt rninh khác 
IV. Kien ngh. 

Ngay tháng nám  
LAP BANG TB. TA! CH!NH TM.BAN THUNG v 

(Ky, hQ ten) (Kj, hQ ten,) (Kj, ho ten, dóng dáu,) 
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2.2- Don vj sir nghip cong doàn 

Cong doàn cAp trén. Mu B1SB-TLD 
Danvj (Dung cho dan vj sir nghip) 

BAO CÁO 
D TOAN THU, CHI TAI CHINH CONG DOAN 

Näm: 

- S CBVC binh quânlnAm hung luong tài chmnh cong doàn: 

CAC CHI TIEU THU - CHI TA! CHINH CONG DOAN 

TT Nçidung 
Ma 
so 

U'órc thirc hiên 
näm triroc 

Dir toán näm 
nay 

A B C 1 2 

I  PHAN THU  

1 Tài chInh cong doàn cAp trên cAp 28 — 
2 Uàc so du näm truâc 

II  PHAN CHI  

1 Chi trirc tip chäm lo, báo v, dào to 31 
Doan viên và NLD 

2 Chi tuyên truyn doàn viên và NLD 32  

3 Quán 1 hành chInh 33 

Trong do: Khoán chi 33.01 

4 Chi luang, ph cAp và cac khoàn phãi 
np theo lucing 

a- Lucing can b trong biên ch 34.01 

b- Phi,i cAp can b cong doàn 34.02 

c- Các khoãn phái np theo lwmg 34.03 

5 Các khoân chi khác v hoat dng cOng 
doàn 

HI KINH PHI DI1J' PHONG 70 
- - rgày thang nUm 

NGIf(I LAP BIEU KE TOAN TRI1(YNG THU TR!S(NG D(N VI 
(Kj, hQ ten) (Kj, hQ ten, dóng ddu) 
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Cong doàn cp trén Mu BO8B-TLD 
Dan vj (Dung cho don vj sir nghip) 

BAO CÁO 
QUYET TOAN THU, CHI TAL CHiNH CONG DOAN 

Nám: 

- S CBVC hithng lwmg tir ngun tài chInh cong doàn: 

A- CAC CH! TIEU THU - CHI TA! CHNH 

TT Ni dung Ma s Di toán Quyt toán 

A B C 1 2 

TA! CHINH CONG DOAN TICH 
 LUY DAu K'  

10 

II  PHAN THU 

1. Tài chInh cong doàn cp trên cp 28 

II  PHAN CHI  

1 
Chi tr1rc tip chAm lo, bâo v, dào 

tao Doàn viên vã NLD 
31 

2  Chi tuyên tmyn doàn viên và NLD 32 

3 Chi Quán 1 hânh chInh 33 

Chi lucing, phii cp và các khoán 

phâi np theo h.rcmg 

a- Lrang can b trong biên ch 34.01 

b- Phii cAp can b cong doàn — 34.02 

c- Các khoân phái np theo luang 34.03 

Các khoân chi khác v hoat dng 

cong doàn 

TA! CH!NH CONG DoAN TICH 
!I! 

LUY CUOI KY 

B- THUYET MINH 

Ngày tháng nãm 
NGUI LJ,P BIEU KE TOAN TRUNG THU TRUONG DN Vj 

(K3, ho ten) (Kj, ho ten,) (Ky, ho ten, dóng dáu,) 
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HIJ'ONG DAN LiP BAO CÁO 

QUYET TOAN THU - Cifi TA! CH!NH CONG DOAN 

(Dung cho Don vj sir nghip - BO8B -TLD) 

1. Miic dIch: Báo cáo quyt toán thu - chi tài chinh cong doàn dàng cho 
dan vj sir nghip sü diing tài chInh cong doàn do Cong doàn cap trên cap là báo 
cáo tOng hqp phán ành tInh hInh nhn kinh phi ducic cap, si:r diing kinh phi diiçc 
cap trong kS'  kê toán. 

2. Can cfr lap báo cáo 

- S chi tit chi tâi chInh cong doàn cüa dan vj sr nghip (S85-TLD). 

- S ngân hang, kho bac. 

- Báo cáo thu, chi tài chinh cong doàn kS'  tnrâc cüa dan vj. 

3. Kt cu cüa báo cáo 

Báo cáo Tng hçTp quyt toán thu, chi tài chinh cong doàn sir diing cho 
dan vj sir nghip gôm các nOi  dung: 

- SJ CBVC hiding Iwong nguôn tài chInh cong doàn: Là s CBVC cüa 
don vj hiRing hxang tir ngun tài chInh cOng doàn cp trén cap theo dir toán 
duçic duyt. 

- Các chi lieu trong bang 

+ Tài chinh cong doàn tIch lUy du ks': Là s du cui k' cüa báo cáo 
quyt toán thu, chi tài chInh cOng doàn kS'  truàc. 

+ Phn chi: Là các khoãn chi theo miic 1iic thu chi tài chinh cong doàn 
(S85-TLD). 

+ Tài chInh cong doàn c.p trên cap: Là ngun tài chinh cong doàn do 
cong doàn cap trên cp trong näm. 

+ Chénh lch thu chi tài chinh: Là chênh 1ch thu lan han chi ngun tài 
ehInh cong doàn (I —II + III). 
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Cong doàn cp trên... 
Dcm vj  

Sô  

Mu TB18-TLD 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

   

Ha Ni, ngày.... tháng näm 
THONG BAO 

DUYJT Dli' TOAN THU, CHI DC%N VI SI)' NGHIP 
Nám  

KInh gzi:  
(Dan vj duyt) thông báo duyt dr toán thu, chi nAm .cüa dan vi nhi.r sau: 

CHI TIEU CY BÀN: 
1. Tng s6 lao dng (Lao dng dóng BHXH): 
2. Qu tiên luang (Qu5 tiên hrang lam can cir dOng BHXH khong bao gôm các khoãn 
phái np theo hang): 
3. Khâu hao tài san cO djnh: 

SIT Chi tiêu Ma Thuyt 
minh Näm nay NArn 

trtrôc 

A B C D 1 2 

I Hoit dng hành chInh, sty nghip 

1 Doanh thu (01=02+03+04) 01 

a. Tr NSNN cp - - - 02 

b. Tr ngun vin trçl, vay nçi nuàc ngoai 03 

c. Tir ngun phI ducxc khu trü, d lai 04 

2 Chi phi (05=06+07+08) 05 

a. Chi phi hot dng 06 

b. Chi phi tr ngun vin trg, vay nç nuâc 
ngoài 

07 

c. Chi phi hot dng thu phI 08 

3 Thng du/thâm htt (09= 0 1-05) 09 

II Hot dng san xut kinh doanh, djch vu 

1 Doanhthu 10 

2 Chiphi 11 

3 Thngdu/thâmhiit(12=10-11) 12 

III bat dng tài chinh 

1 Doanhthu 20 

2 ChiphI 21 

3 Thng du/thâm h%it (22=20-2 1) 22 
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Hot dng thu, chi TCCD (theo Myc lyc 
thu chi TCCD) 

1 Tài chInh cong doàn tich lily du k' 10 

2 Tài chinh cong doàn cAp trén cAp 28 

3 Chi tài chInh cOng doàn 

3.1 Chi trirc tip chain lo, bão v, dào tao  Doàn 
vien và NL[) 31 

3.2 Chi tuyên truyn doàn viên và NLD 32 

3.3 Chi Quàn l' hành chInh 33 
3.4 Chi luong, phi1i cAp vã các khoán phãi np 

theo lucmg 

a- Lircing can b trong biên ch 34.01 

b- Phii cAp can b cong doàn 34.02 

c- Các khoãn phái np theo hrcing 34.03 

3.5 Các khoàn chi khác v hoat dng cong doàn 37 

4 Chênh lch thu chi trong k (4=2-3) 

Tài chInh cong doàn tIch lily cui k' 
(5=1+4) 

50 

V Hoit dng khâc 

1 Thu nhp khác 30 

2 ChiphIkhác 31 

3 Thng du/thâm hit (32=30-3 1) 32 

VI Chi phi thud TNDN 40 

Thäng dir/thâm hçit trong näm 
(50=09+12+22+32+ Myc 4/IV-40) 

50 

1 
SCr ding kinh phi tit kim cüa don vj hành 
chInh 

51 

2 Phân phi cho các qu5 52 

3 Kinh phi cãi cách ti&n luong 53 

Ghi chü: (*) Theo mic lyc thu chi tâi chInh cOng doàn 

Nhn xét: 
CAN BQ QUAN L\ TRU(NG BAN TA! CHINH TM. BAN THUNG VIJ 
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Mu B02 - TLD 

Cong doàn cAp trên. 
Dcinvj  
S&  

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VLT NAM 
Dc Jp - Tir do - Hanh phüc 

   

Ha Ni, ngày tháng nám 

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG 

Nánr 

KInh gñi  
(Danvj duyt) thông báo duyt quyêt toán thu, chi näm . . . cüa dcm vj nhi.r sau: 

1. Tng so lao dng (Lao dng dong BHXI-I): 
2. Qu5' tiên hrcing (Qu5' tiên hrcmg lam can cir dóng BHXH không bao gôm các khoán 
phái np theo lircing): 
3. Khâu hao tài san cô djnh: 

STT Chi tiêu Ma Thuyt 
minh NAm nay Närn 

triro'c 

A B C D 1 2 

I Hoot dng hành chInh, sir nghip 

1 Doanh thu (01=02+03+04) 01 

a. Tü NSNN cAp 02 

b. Tr ngun vin trcr, vay nçx nuàc ngoài 03 

c. Tr ngun phi duç7c khAu thr, d 1i 04 

2 Chi phi (0506+07+08) 05 

a. Chi phi hoat dng 06 

b. Chi phi tr ngun vin trçi, vay nq ni.ràc 
ngoài 07 

c. Chi phi hoat c1ng thu phi 08 

3 Thng dtr/thâm hiit (09= 01-05) 09 

II bat dng san xuAt kinh doanh, d!ch  vu 

1 Doanhthu 10 

2 ChiphI 11 

3 Thngdtr/thâmh%1t(12=10-11) 12 

III Hoat dng tài chinh 

1 Doanhthu 20 

2 ChiphI 21 

3 Thng du/thâm hig (22=20-21) 22 
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Hot dng thu, chi TCCD (theo Miic luc 
thu chi TCCD) 

1 Tài chInh cong doàn tIch lüy du k' 10 

2 Tài chInh cong doàn cp trên cp 28 

3 Chi tài chInh cong doàn 

3.1 Chi tr%rc tip chäm to, báo v, dào to Doàn 
vien và NLD 31 

3.2 Chi tuyên truyn doàn viên và NLD 32 

3.3 Chi Quãn 1 hành chInh 33 

3.4 Chi 1rng, phi cp và các khoãn phái np 
theo ltrang 

a- Luing can b trong biên ch 34.01 

b- Phii cAp can bO cong doãn 34.02 

c- Các khoán phái np theo lucmg 34.03 

3.5 Các khoán chi khác v hot dng cong doàn 37 

4 Chênh 1ch thu chi trong kS'  (4=2-3) 

Tài chInh Cong doân tIch lUy cu6i kS' 
 (5=1+4) 

V  Hoat dng khác 

1 Thu nhâp khác 30 

2 ChiphIkhác 31 

3  Thngdu/thâinhvt(3230-31) 32 

VI Chi phi thud TNDN 40 

lhAng dtrlthâm hit trong näm 
(50=09+12+22+32+ Muc 411 V-40) 

50 

1 
SCr diing kinh phi tit kim cUa don vj hành 

chInh 

2 Phân phi cho các qu 52 

3 Kinh phI cãi cách tin h.rong 53 

Ghi chá: (*) Theo mijc 1iic thu chi tài chInh cong doàn 

Nhân xét: 
CAN BQ QUAN L' TRIJNG BAN TAI CHINH TM. BAN THI1NG VU 
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Mu TBO2 - TLD 

Cong doàn cAp trên. 
Danvj  
S&  

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

   

Ha N3i, ngày tháng nám 

THÔNG BAO 
DUYET QUYET TOAN THU, CHI DON VI S!) NGHIP 

Nám  

KInh gzi  
DYn vj duyt) thông báo duyt quy& toán thu, chi nAm .. . cüa dcyn vi nhu sau: 

STT CM tiêu Ma Thuyt 
mrnh Näm nay Närn 

trtrnc 

A B C D 1 2 

I Hoot dng hành chInh, sij nghip 

1 Doanh thu (01=02+03+04) 01 

a. Tü NSNN cAp 02 

b. Tir ngun vin trçi, vay nç rnrâc ngoai 03 

c. TCr ngu6n phi dixçc khAu trir, d 1i 04 

2 Clii phi (0506+07+08) 05 

a. Chi phi hoat dOng 06 

b. Chi phI tir ngun vin trç, vay nç ntrâc 
ngoài 07 

c. Chi phI hoat dng thu phI 08 

3 Thng du/thâm h%it (09= 0 1-05) 09 

II Hoit dng san xuAt kinh doanh, djch viii 

1 Doanhthu 10 

2 Chiphl 11 

3 Th.ngduithámhit(12=10-11) 12 

III Hot dông tài chinh 

1 Doanhthu 20 

2 ChiphI 21 

3 Thng duithâm hiit (22=20-21) 22 

Hot dng thu, chi TCCD (theo Miic hic 
thu chi TCCD) 

1 Tài chinh cong doân tIch lüy du kS' 10 

2 Tài chInh cong doãn cAp trên cAp 28 

3 CM tâi chmnh cOng doãn 
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STT Chi tiêu Ma 
Thuyt 
minh 

Näm nay 
Näm 
trtthc 

3.1 Chi trrc tip chäm 10, bão v, dào to Doàn 
vien va NLD 31 

3.2 Chi tuyên truyn doàn viên và NLD 32 

3.3 Chi Quan 1 hành chInh 33 

3.4 Chi luong, phii cp và các khoân phái np 
theo luong 

a- Luong can b trong biên ch 3401 

b- Phii cAp can bO cong doàn 34.02 

c- Các khoán phái np theo h.rcing 34.03 

3.5 Các khoãn chi khác v hot dng cOng doàn 37 

4 Chênh 1ch thu chi trong k$' (4=2-3) 

Tài chInh cOng doàn tIch lüy cu6i k' 
(5=1+4) 

50 

V Hoit dng kbác 

1 Thu nhâp khác 30 

2 ChiphIkhác 31 

3 Thng du/thâm ht (32=30-31) 32 

VI Chi phi thud TNDN 40 

Thing dir/thâm hi.it trong näm 
(50=09+12+22+32+ Myc 411V-40) 

1 
Si:r dmg kinh phi tiM kim cüa dan vj hành 
chinh 

51 

2 Phãn phi cho các qu5 52 

3 Kinh phi cãi each tin luang 53 

Nhn xét: 

CAN BQ QUAN LY TRUNG BAN TA! CHNH TM. BAN THIfNG V!J 
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Cong doàn cp trêw Mu B12-TLD 
Don v  

TONG HP BAO CÁO QUYET TOAN THU - CHI DN V SJ' NGHIP 
Nãm  

Si TT Ten don v S lao dng 
Thu 

Chi trong Chênh lêch 
thu, chi trong 

k 

Thu phãi 
np 

Phãi np 
cp trên 

TrIch 1p 
các qu5 Chênh Ich thu, 

chi du ky Thu trong k' Cong 

(A) (B) (C) (1) (2) (3) 
(J)+ (2) (4) (5) 

(3)(4) 
(6) (7) (8) 

Ngày. tháng. ..nám 
Ngu*i 1p  bieu Tnrông Ban Tài chlnh TM. Ban Thirông vy 
(Kj, ho ten) (Kj, ho ten) (Kj, ho ten, dóng dáu) 
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Cong doàn cp trêw Mu B19-TLD 
Don yr  

TONG HVP  BAO CÁO DV TOAN THU - CHI DN V S1! NGHIP 
Nãm  

Ten o' 
S lao 
dng 

Thu 
Chi trong 

k3' 

Chênh lch 
thu, chi 
trong k3' 

Thu phãi 
nôp 

Phãi nôp 
cp trên 

TrIch 1p 
dc qu5 

Chênh lêch 
thu, chi du 

k 

Thu trong 
kr Cong 

(A) (B) (C) (1) (2) (3)=(J)+ (2) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8) 

Ngiri Ip  biêu TrLrOng Ban Tài chInh TM. Ban Thtr&ng v 
(Kj, ho ten) (Ky, ho ten) (Kj, ho ten, dOng dáu) 
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2.3- Don vj kinh t cong doàn 

Don vj báo cáo ... Mu s BO1 — DN 
D!a ch1 (Ban hành theo Thông ti.r so 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh) 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Tgi ngày ... tháng ... nám ... (1) 

(Ap dyng c/to doanh nghiçp dáp aug giã djnh hoqi d(3ng lien tyc) 

Don vl tInh  

TA! SAN 
Ma 
s 

Thuyet 
minh 

So 
cuoi 
näm 
(3) 

So 
A dau 

näm 

(3) 

1 2 3 4 5 

A - TA! SAN NGAN HJN 100 

I. Tin và cãc khoãn ttrong throng tin 110 

1.Tin 111 

2. Các khoãn tucing thxcing tin 112 

II. Dau tir tài chinh ngän han 120 

1. Chngkhoankinhdoanh 121 

2. Dr phông giám giá chüng khoán kinh doanh (*) 122 (...) (...) 
3. DAu tu n.ni gii dn ngày dáo h?n 123 

III. Các khoãn phãi thu ngän hn 130 

1. Phãi thu ng&n h?n  cüa khách hang 131 

2. Trá tniâc cho ngi.r&i ban ng.n hn 132 

3. Phái thu ni b ng.n hn 133 

4. Phãi thu theo tin dO k hoch hçip dng xây dimg 134 

5. Phái thu v cho vay ngAn h?n 135 

6. Phái thu ngân hn khác 136 

7. Dr phông phãi thu ng.n hn kho dôi (*) 137 

8. Tâi san thiu chä xü 1 139 

IV. Hèngtn kho 140 
1.Hangtonkho 141 
2. Du phông giàm giá hang tn kho (*) 149 (...) (...) 

V. Tài san ngn hn khác 150 

1. Chi phi trã tri.rOc ng.n hn 151 
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2. Thu GTGT &rçrc khu trr 152 

3. Thu và các khoãn khác phái thu Nhà nuàc 153 

4. Giao djch mua ban lai trái phiu ChInh phU 154 

5. Tài san ngn hn khác 155 

B - TAI sAN DA! Hi?N 200 

I. Các khoãn phãi thu dài han 210 

1. Phài thu dài hn cUa khách hang 211 

2. Trà tnrOc cho ngu&i ban dài hn 212 

3. Vn kinh doanh & dan vi trrc thuOc 213 

4. Phái thu nOi  b dài hn 214 

5. Phái thu v cho vay dài h?n 215 

6. Phài thu dãi hn khác 216 

7. Dir phàng phài thu dài hn khó dôi (*) 219 (...) (...) 

H. Tài san c djnh 220 

1. Tài san c6 djnh hUu hInh 221 

- Nguyen giá 222 

- Giá tn hao mon 1u5 k (*) 223 (...) (...) 

2. Tài san c6 djnh thuê tài chinh 224 

-Nguyêngiá 225 

- Giá trj hao mOn 1u5 k (*) 226 (...) (...) 

3. Tài san c6 djnh vô hInh 227 

-Nguyêngiá 228 

- Giá trj hao mOn 1u5 k (*) 229 (...) (...) 
A III. Bat dQng san dau tir 230 

- Nguyen giá 231 

- Giá trj hao mOn 1u k (*) 232 

(...) (...) 

IV. Tài san thr dang dài han 
1. Chi phi san xuAt, kinh doanh dâ dang dài han 

2. Chi phi xây dirng ca bàn dâ dang 

240 
241 
242 

V. Du tir tài chInh dài h3n 250 

1.Dutuvàocôngtycon 251 

2. DAu tu vào cong ty lien doanh, lien kt 252 

3. DAu tu gop vn vào dan v khác 
4. Du phông du tu tài chInh dài han (*) 

253 
254 

5. Du tu nm gitt dn ngày dáo han 255 (...) (...) 

VI. Tài san dài han khác 260 

1. Chi phi trã tru&c dài hn 261 

2. Tài san thud thu nhp hoân iaj 262 

3. Thi& bj, vt tu, phi tIng thay th dài hn 263 
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4. Tai san dài han  khác 268 

TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 
C - NQ PHA! TRA 300 

I. Nçngn han 310 
1.Phãitranguiibánngânhn 311 

2. Ngix&i mua trã tin trtrâc ng.n hn 312 

3. Thus và các khoãn phái np Nhà rnrâc 313 

4. Phâi trà ngtrii lao dng 314 
5.Chiph1pháifrãng.nhn 315 

6. Phãi trâ nOi bO ng.n han 316 

7. Phài trã theo tin dO k hoach hçip dng xây drng 317 

8. Doanh thu chua thrc hin ng.n han 318 

9. Phaitrangânhnkhác 319 
10. Vay vã nçi thuê tài chInh ng.n han 320 

11. Dirphôngphâifrâng.nhan 321 

12. Qu khen thuâng, phüc 1i 322 

13. Qu5 bInh n giá 323 

14. Giao djch mua ban lai  trái phiu ChInh phü 324 

II. Ncr dãi han 330 
1.Phaitrangithibandàihn 331 

2. Ngtr&i mua trã tin tnxâc dài han 332 

3. Chi phi phãi trã dài han 333 

4. Phái trâ nOi  bO v v6n kinh doanh 334 

5. Phãi trá nOi bO dài han 335 
6. Doanh thu chira thirc hin dài hn 336 

7. Phãi trâ dài han  khác 337 

8. Vay và nç thuê tài chInh dài han 338 

9. Trái phiu chuyn d6i 339 

10. C phiu ru dAi 340 

11. Thu thu nhp hoân lai  phâi trâ 341 

12. D phông phái trà dài han 342 

13. Qu phát trin khoa hçc và cong ngh 343 

D - VON CHU S HUU 400 
I.Vnchüs&hfru 410 
l.V6ngopcüachusâhuu 

- C phiu ph thông có quyn biu quyt 
- C phiu iru dãi 

411 
411 a 
41 lb 

2. Thng du VOfl Co phan 412 

3. Quyn chçn chuyn di trái phiu 413 

4. Vn khác cüa chü sâ hftu 414 
.. * 5.Cophieuquy( ) 415 (...) (...) 
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6. Chênh 1ch dánh giá 1i tài san 416 

7. Chênh 1cht' giáh6i doái 417 

8. Qu5dAutupháttrin 418 

9. Qu5 h trçl sp xp doanh nghip 419 

10. Qu5 khác thuOc  vn chü so hüu 420 

11. Lçi nhun sau thu chua phân phM 421 

- LNST chtra phân phM lüy k dn cui k5' truOc 421 a 

- LNST chua phân phi k' nay 421 b 

12. Ngun v6n dAu tu XDCB  422 

II. Ngun kinh phi và qu5 khác 430 

1.NgunkinhphI  431 

2. Ngun kinh phi dA hInh thành TSCD  432 

TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 

Ngirbi 1p biu 
(Kg, h9 ten) 

- So chirng chi hành nghê; 
- Dcin vj cung cap djch vi kê toán 

Lap, ngày ... thông ... nam 
K toán trtrOng Giám dc 

(Kg, h9 ten) (Kg, hç ten, dóng du) 

Ghichü: 
(1) N/icing chi tiêu không có so lieu duqc mien trInh bay nhztng khong dztçxc dánh lqi "M& 

so" chi tiêu. 
(2) SO lieu trong các chi tiêu Co dâu (*,) duçrc ghi bang so am dtthi hInh thzc ghi trong 

ngoçc don (..). 
(3) DOi vái doanh nghip có k kê toán nãm là nãm dwing ljch (A) (hi "SO cuôi nOm" CO 

the ghi là "31.12.X"; "SO dâu nám" cO the ghi là "O1.OJ.X". 
(4) Di vái ngzthi 1p biêu là các dan vj djch vy kl loan phOi ghi rO S chz'rng chi hành 
nghe, ten và dja chi Dan vi cung cap djch vu kê toán. Ngu'&i 1p biêu là cO n/iOn ghi rO So 
chüng chi han/i nghê. 
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Don v báo cáo: Mau so B02 —DN 
Bla chi (Ban hành theo Thông lit so 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh) 

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOANH 
Nàm......... 

Don vi tIn/v  

CHf TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh 

Näm 
nay 

Näm 
trtr&c 

1 2 3 4 5 
1. Doanh thu bàn hang và cung cp djch vii 01 
2. Các khoãn giám trr doanh thu 02 

x x • 3. Doanh thu thuan ye bàn hang va cung cap dch vii (10= 01-02) 10 
4.Giávônhangbán 11 
5. Lçri nhun gp v ban hang và cung cap djch viii (20=10 - 11) 20 
6. Doanh thu hoat ding tai chinh 21 
7. Chi phI tài chinh 22 
-Trongdó: Chi phi lãivay 23 

8. Chi phi bàn hang 25 
9. Chi phi quàn 1 doanh nghip 26 
10 Lçii nhun thuân t1r hoat dng kinh doanh 

{30=20+(21-22)-(25+26)} 
30 

11.Thunhpkhác 31 
12. Chi phi khác 32 
13. Lçii nhun khác (40 = 31 - 32) 40 
14. Tong 1i nhun kê toán tnrâc thuê (50 30+40) 50 
15.ChiphIthuTNDNhinhành 
16. Chi phI thuê TNDN hoân 1i 

51 
52 

17. Lçxi nhun sau thu thu nhp doanh nghip (60=50-51 - 52) 60 
18. LAi cci bàn trên cô ghiêu *) 70 
19. Lâi suy giàm trên Co phiêu (*) 71 

(*) Chi áp ding ti cong ty c ph.n Lap, ngày ... tháng ... nãm 
Ngirôi lap biu K toán trtr?rng Giám dc 

(Kg, hç ten) (Ks', hç ten) (Kg, hQ ten, dong dâu) 
- So chirng chi hãnh nghê; 

- Dn vj cung cAp djch vii ké toán 
Dôi vói ngzthi lap biêu là các don vj djch vi kê toán phái ghi rà So ch&ng chi hành nghê, 
ten và dja chi Don vi cung cap djch vy kê toán. Ngtrài lap biêu là cá nhân ghi rö So ching 
chi hành nghe. 
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Don v báo cáo Mu s B03 — DN 
Bla ch1 (Ban hành theo Thông ti.r s6 200/2014/TT-BTC 

Ngay 22/12/20 14 cUa Bô Tài chInh) 

BAO CÁO LUt CHUYEN TIEN T 
(Theophu'ongpháp tr(rc hip) (*) 

Näm.... 
Don vj tinh:  

Chi tiêu Ma 
s 

Thuyt 
minh 

Näm 
nay 

Näm 
trithc 

1 2 3 4 5 

I. Lu'u chuyn tin tir hot dng kinh doanh 
1. Tin thu tr ban hang, cung cp djch vi và doanh thu khác 01 
2. Tin chi trá cho ngiiii cung cp hang hóa và djch vi 02 
3. Tin chi trá cho ngxi lao dng 03 
4. Tin lài vay dà trá 04 
5. Thu thu nhp doanh nghip dã np 05 
6. Tin thu khac tr hot dng kinh doanh 06 
7. Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 07 
Lwu chuyän titn 1hun ifr hoit d3ng kinh doanh 20 

II. Liru chuyn tin tir hot dng du tir 
1 .Tin chi d mua s.m, xây dmg TSCD vâ các tãi san dài hn khác 21 
2.Tin thu tr thanh 1, nhuçing ban TSCD và các tài san dài h?n  khác 22 
3.Tin chi cho vay, mua các cong ci nq cUa clan vj khác 23 
4.Tin thu hi cho vay, ban 1i các cong ci nçx cUa clan vj khác 24 
5.Tin chi du tu gop v6n vào dan vj khác 25 
6.Tin thu hi dAu tlx gop vn vào dan vj khác 26 
7.Tin thu lài cho vay, c tirc và lçii nhun dixçic chia 27 
Lwu chuyin tin 1hun lit hozl dç3ng etu 1w 30 

HI. Liru chuyn tin tir h03t dng tài chInh 
1. Tin thu tr phát hành c phiu, nh.n vn gop cUa chü sO hüu 31 
2. Tin trá 1i vn gop cho các chü sO hu, mua 1.i c6 phiu cUa 

doanh nghip dA phát hành 
32 

3. Tin thu tr di vay 33 
4.Tintrancg6cvay 34 

5. Tin trã nç g6c thuê tài chInh 35 
6. C ttrc, li nhu.n dâ trá cho chü sO hUu 36 
Lwu chuyin tin t1:un lIt /1091 d3ng Mi chin/i 40 
Liru chuyen tien thuan trong ky (50 = 20+30+40) 50 
Tin và tLrollg throng tin du k5' 60 
Anh huOng cüa thay di t' giá h& doái quy d& ngoi t 61 

Tin và tirong throng tin cui k3' (70 50+60+61) 70 
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Ghi chü: Các chi tiêu không có s6 1iu thI doanh nghip không phái trInh bay nhimg không 
duçic dánh lai  "Ma so" chi tiêu 

Ngu*i Ip biu 
(Kg, hQ ten) 

- So chüng chi hãnh nghê; 
- Dn vj cung cp djch vi k toán 

Lap, ngày (hang nám 
K toán trtröng Giám dc 

(Kg, h9 ten) (Kg, hQ ten, dong dâu) 

Dói vat ngzthi lap bilu là các don vi dich vy kê' loan phái ghi rö SÔ chz'tng chi hành ngh, 
ten và dja chiDcrn vi cung cap dich vy kê loan. Ngitài lap biêu là cá nhán ghi rô So ching 
chi hành nghê. 
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TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
MuB13-TLD 

TONG HP BAO CÁO TA! CH!NH DOANU NGHIP 
Nãm  

DVT: VND 

STT DON VI 

TONG TAI SAN TONG NGUON VON 

KET QUA HOAT DQNG 
THIc HIN 
NGHIAVI,J 

Lçfl 
NHUIN 

SAU 
THUE 
CHUA 
PHAN 
PHOI 

GHICHU 
Doanh 

thu Chi phi 

Thud vã 
các 

khoãn 
phãi np 

NSNN 

C tuc, 
141 

nhuãn 
dirçrc 

chia 

Tài san 
ngn 
han 

Tài san dài han V6n chü sô hfru 
Nq phãi 

trã 
Thug 

sh 

Trong do 

- . 
Quy tien 

Iuorng 

Khu 

TSCD 0ng 
TS 

Trong dO: 
GTCL 
TSCD 

Thng 
vhn chO 
s0 hfru 

Trong 
dO: V1n 
gOp CSH 

Tong 
cong 
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CHIJNG VIII 

MUC LVC TA! CHINH CONG DOAN 

I — Thu tãi chInh công doàn 

1. Thu doàn phi cong doàn - Ma s 22 

Tong hçip báo cáo quyêt toán thu doàn phi cong doãn cüa cong doãn ca 
s&, nghip doàn. 

1.1. Thu doãn phi cong doãn khu virc hành chInh sr nghip (22.01) 

1.2. Thu doán phi Cong doàn khu vrc san xut kinh doanh (22.02) 

2. Thu kinh phi cong doàn - Ma s 23 

Tng hçip báo cáo quy& toán thu kinh phi cong doàn cüa cong doàn cp 
duâi, thu kinh phi cOng doàn cüa ca quan, th chüc, doanh nghip. 

2.1. Thu kinh phi cong doàn khu virc hành chInh sir nghip (23.01) 

2.2. Thu kinh phi cong doàn khu virc san xut kinh doanh (23.02) 

2.3. Thu kinh phi cong doàn ncii dan vj chua thành 1p cOng doàn cci sâ 
(23.03) 

3. Ngân sách nhà nu*c cp h trçr - Ma s 24 

3.1. Ngân sách nba nirOc h trq chi hot ctng thi.thng xuyên, h trçy dt 
xut và h trçl khác cho cong doàn (cci quan tài chInh không yéu cu quyt toán) 
ca quan cong doàn ghi thu tài chInh cong doàn; quyêt toán thu, chi ngun tài 
chInh cong doàn (Ap mic 24). 

3.2. Phân bit mt si nOi  dung không áp mi1c 24 khi Ngân sách Nhà rnthc 
h trçY gOm: 

- Ngân sách nhà nuOc cp h trçi kinh phi hoat dng thi.rng xuyên cho các 
dcm vi thii hi.r&ng nguôn kinh phi ngân sách nhá nithc (phân bô hang näm), dan vj 
th hithng phãn ánh kinh phi duçc cp, s1r dicing kinh phi ducic cp, quyt toán 
thu, chi kinh phi dirçc cap v&i ngân sách nhà rnróc theo ché d kê toán hin hành. 

- Ngãn sách nhà nuâc h trq theo chizcing trInh mjc lieu, dr an (bao gm 
cá dr an nithc ngoài h trci) ghi thu nguôn kinh phi chuang trInh mvc  tiêu, dr an 
và quyt toán theo chuang trInh mic tiêu, dix an. 

- Các khoân h trçl kinh phi du tu xây drng co bàn (XDCB), mua sm tâi 
san c djnh (TSCD) tir nguOn ngân sách nhà ni.râc vâ nguOn khác, ca quan cOng 
doàn ghi tang kinb phi dâu tu XDCB (không ghi thu khác tài chInh cong doàn). 
Khi dr an XDCB, mua s.m TSCD hoàn thânh don vj 1p báo cáo quyt toán giri 
co quan quyét djnh dâu tLr phé duyt. 

- Các khoãn h trçl tir ngân sách Nhà nu&c và ngun khác, cci quan h trq 
yêu câu báo cáo quyét toán (kern theo chüng tir gc), ca quan cong doán ghi và 
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theo dôi trén tài khoân phãi trã khác. 

4. Các khoãn thu khác - Ma s 25 

4.1. Chuyên mon cp h trq (25.01) 

- Kinh phi do co quan, t chirc, doanh nghip cp mua sm phizong tin 
hoat dng cong doân; h trq kinh phi boat dng, kinh phi to chüc các hoat  dng 

phôi hqp. 

4.2. Thu kbác (25.02) 

- Thu tü hoat  dng van hóa, th thao; tir vin trçl, tài trçi, h trçi cüa ti 
chuxc, Ca nhân trong và ngoài nuâc, thu hi kboàn dã quyêt toán, chi sai tr nguOn 
tài chInh cOng doan, ngân sách nhà nuâc vâ các ngun kbác do cap có thâm 
quyên quyêt djnh. 

- Kinh phi hoat  dQng xâ hi, khi kt thüc boat  dng xã hi nu ngun kinh 
phI sir dçing theo mi,ic dIch buy dng không hit, ghi thu khác tài chInh cong doãn. 

- Thu lãi tin gi:ri ngân hang tir ngun tài chInh cong doàn tIcb iQy cüa cp 
nào ghi thu toàn b tài chInb cong doàn cüa cp do. 

- Thu boat dng kinh t cüa cong doàn, lâi c tirc: LAi dAu tu tài chInh 
tü nguôn tài chInh cOng doàn, các doanb nghip cong doàn np lqi nbu.n, cho 
thuê tài san, lâi dizçc chia tü gop vn lien doanh, lien k& nguôn tài cbInh 
cong doàn ghi thu kbác phân phân phi cho nguOn tài chinh cong doàn theo 
quy djnh cüa Tong Lien doàn. 

- Thu tbanh 1 tài san. 

II— Chi tài chInh cong doàn 
0 A S . A S A 

1. Chi trirc tiep cham lo, bao vç, dao tao doan vien va ngiroi lao ctong 
- —Ma so 31 

1.1. Chi boat dng dai  din, bão v quyn, iqi Ich bqp pháp chInh dáng 
cüa doàn viên cOng doàn, nguii lao dng (31.01) 

1.2. Chi h trçl du ljch (31.02) 

1.3. Chi tbãm hOi, trç1cp (31.03) 

1.4. Chi dng viên, khen thuâng (31.04) 

1.5. Chi dào tao,  bôi duOng (31.05) 

1.6. Chi nghiên ciru khoa bçc (31.06) 

1.7. Chi nghién ciru, xây dirng quy djnh, quy ch,.. các chuyên d boat 
dng cüa cong doàn (31.07) 

1.8. Các khoân chi khác chi trirc tip cbäm lo, bâo v, dâo tao  doàn vién 
và ngi.thi lao dng (31.08) 
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A A • A • A - 

2. Chi tuyen truyen doan vien va ngtroI lao dQng — Ma so 32 

2.1. Chi tuyên truyn (32.01) 

2.2. Chi phát trin doàn viên, thành 1p cong doân c s&, xây dimg 
cong doàn Co sâ vüng manh  (32.02) 

2.3. Chi t chüc phong trào thi dfla (32.03) 

2.4. Chi th chIrc hoat  dng v.n hóa, th thao (32.04) 

2.5. Chi t chirc các hoat dng v giâi và bInh ding giâi (32.05) 

2.6. Chi hoat dng di ngoai (32.06) 

- Chi dóng niên 1im. 

- Chi vin trçY b&ng ngun tài chinh cong doàn. 

2.7. Chi Dai  hi, hi nghj Ban Chip hành, Doàn Chü tjch, Ban Thng 
v; hi nghj, hi tháo chuyên d (32.07) 

2.8. Các khoân chi khác v chi tuyên truyn doàn viên vâ ngithi lao dng 
(32.08) 

3. Chi quãn l hành chmnh — Ma s 33 

Các khoân chi quân l hành chInh phiic vi hoat  dng thu&ng xuyên cüa 
dcfnvgôm: 

3.1. Thanh toán djch vii cong cong (33.01) 

3.2. Vt ti.r van phông (33.02) 

3.3. Thông tin lien lc (33.03) 

3.4. Phtrong tin vn tãi (33.04) 

3.5. Cong tác phi (33.05) 

3.6. Tip khách trong nixOc, doàn ra, doàn vào (33.06) 

3.7. Phüc lqi tp th (33.07) 

3.8. Mua cong ciii ding c11, v ré tin mau hOng, sira chta bâo duông 
thung xuyén các cong trInh co s& ha t.ng,... (33.08) 

3.9. Hi nghj (33.09) 

3.10. Chi tin lirong, tin cOng lao dng, bâo him xã hi, bâo him y t, 
kinh phi cong doàn và chi hot dng cho lao dng thix?mg xuyên theo hçip dông 
(33.10) (bao gOm cá lao ctng hçip dông theo Nghj djnh sO 6812000/ND-CP ngày 
17 tháng 11 näm 2000 cüa Chinh phü v thrc hin ch dO hcip dng mOt  s loai 
cong vic trong co quan hành chinh nhà ni.râc, don vj sir nghip và Nghj djnh sO 
161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü v süa dOi, b sung mOt so 

quy djnh v tuyn ding cOng chirc, viên chi'rc, nâng ngch cOng chIrc, thãng 
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hang viên chirc và thrc hin ch d hçip dng mt s loai cong vic trong Ca 

quan hành chInh nhà rnthc, don vj sx nghip cong lip). 

Thu trrnrng don vj sir ding tài chInh cong doàn quyt djnh s lao dng 
hçip dng trong pham vi mirc kinh phi chi thung xuyên tInh theo djnh müc. 

3.11. H trçl ho?t dng cüa t chüc dáng, doàn th trong Co quan cong 
doàn theo quy djnh cUa Nhà nithc (33.11) 

3.12. Thuê nhà, dt, thit bj (33.12) 
A 9 A - A 

4. Chi hrorng, phi. cap va cac khoan phai n9p theo lLrong — Ma so 34 

4.1. Lucing can b trong bién ch (34.01) 

4.2. Phii cp can b cong doàn (34.02) 

4.3. Các khoàn phài np theo luong (34.03) 

4.4. Khoãn chi h trçi tinh giãm biên ch, ch d thôi vic di v&i cong 
chüc trong CC co quan cong doàn; ch d dôi vâi can bO không dü diêu kiin  ye 
tuôi tái Cu, tái b nhim gi các chüc v11, chirc danh theo nhim kS'  trong co 
quan cUa Dãng Cong san Vit Nam, T chirc Cong doàn (34.03). 

4.5. Chi b sung thu nhp tang them tü kt qua khoán qu luong và kinh 
phI quân l hành chInh (34.04). 

4.6. Chi hxong cho lao dng hqp dng theo quy djnh cüa Nhà nuóc và 
lông Lien doàn (34.05) 

5. Chi hot dng cüa don vj chu'a thành Ip cong doàn co s& — Ma s 35 

Ni dung, phm vi chi t chüc các hot dng cüa các don vj nay thc hin 
theo Quy djnh cüa lông Lien doàn di vâi cOng doàn co sâ. Muc chi do cong 
doàn cap trên dUçYC phân cp thu kinh phi cong doàn cUa co quan, to chirc, 
doanh nghip noi chua thânh 1p cong doàn co s& quyt djnh. 

6. Chi phi hao mon tài san c d!nh  — Ma s 36 

7. Các khoãn chi khác v hoit dng cong doàn — Ma s 37 

III. Các chi tiêu tài chInh cong doàn khác 

1. Tài chInh cong doàn tIch tüy du k' — Ma s 10 

2. Tài chInh cong doàn cp trên cp — Ma s 28 

2.1. Kinh phi cOng doàn cAp trên cAp theo phân phi (28.01) 

- Don vj trrc tip báo cáo quyt toán (28.0 1.01) 

- Don vj khOng true tip báo cáo quyt toán (28.01.02) 

2.2. Tài chInh Cong doàn cAp trên cAp h trçl (28.02) 

- Don vj tr1rc tip báo cáo quy& toán (28.02.0 1) 

135 



- Dan vj không trrc tip báo cáo quyêt toán (28.02.02) 

3. DPCD, KPCD cp dtrói np len — Ma s 29 

- DPCD c.p diiói np len (29.01) 

- KPCD c.p du&i nôp len (29.02) 

4. Tài chInh cong doàn cp trên dã cp cho cp dtrói — Ma s6 38 

- KPCD cp trén dã cp theo phãn phi (38.01) 

- Tài chInh cong doàn cp trên cp h trçi (38.02) 
- A A - 

5. DPCD, KPCD da np cap tren quan ly trirc tiep — Ma so 39 

- Dan vj tr1rc tip báo cáo quyt toán (39.01) 

- Dan vj không trrc tip báo cáo quyt toán (39.02) 
A • S• A - 

6. Nhn ban giao tat chinh cong doan — Ma so 40 

7. Bàn giao Tài chInh Cong doàn — Ma s 41 

8. Cp trã kinh phi cho don vi khi thành 1p CEDCS — Ma s 42 

9. Tài chInh cOng doàn tich lüy cui k' — Ma s 50 

10. TCCD phãi np cp trên quail I trtrc tip — Ma s 60 

- DPCD phâi np cp trên quân l trrc tip (60.01) 

- KPCD phái np cp trén quân l trrc tip (60.02) 
S - 11. Kinh phi diy phong — Ma so 70 
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CHU'NG IX 
BANG CHUYEN SO DU TA! KHOAN 

TT 
Tài khoãn ban hành theo HD s 
1435/HD-TLI) ngày 30/04/2014 

Tài kboãn ban hành theo liD s 
22/HD-TLI) ngày 29/4/2021 

1 1111-TinVitNam 1111 -TiênVitNam 

2 1112- Ngoai • 
1112- Ngoi t (007- Ngoi t các 
loai) 

3 1121- Tiên Viêt Nam 1121- lien Vit Nam 

4 1112- Ngoai • 
1112- Ngoi t (007- Ngoai t các 
loai) 

5 121- Dâu tu tài chInh ngn han 1211- Dâu tu tài chmnh ngän han 
6 152- Nguyen lieu, 4t lieu 152- Nguyen 1iu vt lieu 
7 153- Cong cii, d%lng ci 153- Cong ci, ding cii 
8 1551-Sãnphâm 155-Sánphâm 
9 1552- Hang hóa 156- Hang hóa 
10 211- TSCD hUu hInh 211- TSCD hru hInh 
11 213- TSCD vô hInh 213- TSCD vô hInh 

12 214- Hao mon TSCD 
214- Khu hao và hao mon lüy kê 
TSCD 

13 221- Du tu tài chInh dài han 1212- Du tu tài chInh dài han 
14 241- XDCB dâ dang 241- XDCB dâ dang 
15 3111- Phâi thu cüa khách hang 131- Phái thu khách hang 
16 3113- Thuê GTGT duoc khâu trir 133- Thuê GTGT duçrc khâu trü 
17 3118- Phái thu khác 138- Phái thu khác 
18 312- Tam  rng 141- Tm rng 
19 313- Cho vay 138888- Phãi trâ khác 
20 3311- Phãi trá nguri cung cap 331- Phái trâ cho nguäi ban 
21 3312- Phãi trâ nçi vay 3382- Phãi trá nç vay 
22 3318- Phái trãkhác 338- Phâi trákhác 
23 3321- Bão him xâ hOi 3321- Bâo him xã hi 
24 3322- Báo hin y t 3322- Báo hin y 
25 3323- Kinh phi cOng doàn 3323- Kinh phi cOng doàn 
26 3324- Bâo him tht nghim 3324- Báo him tht nghim 
27 333- Các khoán phâi np nhà nuâc 333- Các khoán phái np nhà nuâc 
28 334- Phái trá cOng chüc, viên chirc 334- Phâi trâ ngu&i lao dng 
29 335- Phái trá các d6i ttrçlng khác 338- Phãi trá khác 

30 
• 

341- Kinh phi cap cho cap ducn 
4316- Qu thuôc hoat dông Cong 

• doan Viçt Nam 

31 3421-Thanhtoannoibo 
1388- Phái thu khác (Dix nd 3421) 

• 
,• , , , 

3388- Phai tra khac (Du co 3421) 
32 3422- Thanh toán vâi don vj chisa 33883- Phái trâ noi chua thành 1p 
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TT 
Tài khoãn ban hãnh theo HD s 
1435/HD-TLD ngày 30/04/2014 

Tài khoãn ban hành theo HD s 
22/HD-TLD ngày 29/4/2021 

thanh lap CDCS CDCS 
353- Thanh toán vói cp trên v kinh 
phi phâi np 

33881- Phâi trá cp trén v TCCD 

354- Thanh toán vâi cp drnii Ve kinh 
phI phâi thu 

13882- Phái thu cAp du&i v TCCD 

4211- Chênh 1ch thu chi hoat dng 
thixäng xuyên 

4216- Thng du (thâm hit) lüy k cüa 
hoat dng cong doàn 

36 
4212- Chênh lêch thu chi hott dng 
SXKD 

4212- Thng dix (thâm hiit) lüy k tir 
hoat dng SXKD, djch v 

42 13- Chênh 1ch thu chi theo dcm 
dt hang cUa NN 

4211- Thng dix (thâm h%it) iQy k ti'r 
hot dng HCSN 

38 
4218- Chênh tech thu chi hoat  dng 
khác 

4218- Thng dix (thâm hut)  lily k tr 
hoat dng khác 

39 4311-Qukhenthurng 

43111- NSNN cAp 
43118- Khác 
4315- Qu dr phông n djnh thu 
nh.p 
33812- Các khoán chi h 

40 4312- Qu5 phüc lçii 
43 121- Quphüc1qi 
4315- Qu5' dir phông n djnh thu 
nhp 

41 4313- Qu5' n djnh thu nhp 
4313- Qu5 b sung thu nhp 
4315- Qu5 dir phông n djnh thu 

42 4314- Qu phát trin I-iD sir nghip 43141- Qu5' phát trin HD sir nghip 
43 441- Nguôn kinh phi dAu ti.r XDCB 3664- Kinh phi dAu tu XDCB 

44 461-NgunkinhphIhotdng 
4316- Qu5 thuc hot dng Cong 
doàn Vit Nam 

45 4621- Nguôn kinh phi NSNN cAp 
4211- Thng dix (thâm hiit) lüy k tü 
hot dng HCSN 

46 4622- Ngun kinh phi vin trcl 
4211- Thng dix (thâm hit) iQy k ti'r 
hoat dng HCSN 

4624- Ngun kinh phi hot dng xã 
hi, t1r thin 

3533- Qu5 xã hi t1r thin 
3381- Các khoãn thu h, chi h 

48 4628- Ngun khác 
4218- Thng dix (thâm hiit) lüy k t1r 
hoat dng khác 

465- Ngun kinh phi theo dcin dt 
hang cüa NN 

4211- Thng dix (thâm hiit) lily k tü 
hot dng HCSN 

50 
466- Ngun kinh phi dâ hInh thãnh 
TSCD 

431612- Qu5' du tu co sâ vt chat 
hInh thành TSCD 
3661- NSNN cAp 

51 635- Chi theo dan dt hang cUa NN 4211- Thng dix (thám hit) lüy k t1r 
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Phan VãnAnh 

TM. DOAN CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

TT 
Tài khoãn ban hành theo HD s 
1435/HD-TLD ngày 30/04/2014 

Tài khoãn ban hành theo HD s 
22/HD-TLD ngày 29/4/202 1 

(nu co) hot dng HCSN 

52 661-Chihotdng(nucó) 
4316- Qu5' thuc hoat dng Cong 
doàn Vit Nam 

53 6621- Chi quán 1 dr an (nu co) 
4211- Thng du (thãm hit) lily k tir 
hoat dng HCSN 

54 6622- Chi thrc hin dr an (nu co) 
4211- Thng du (thâm hut) lUy k tü 
hoat dng HCSN 

6624- Chi hoat dng xã hi (nu co) 
3533- Qu5 xâ hOi  tr thin 
3381- Các khoân thu h, chi h 

56 643- Chi phi trâ truóc (nu co) 242- Chi phi trá tru&c 

57 005- Diing ciii lâu bn dang sir ding 
T05- Cong ciii, ding cii lâu bn dang 
sr diing 

CHU'NG X 
TO CHUC THIJ'C HIN 

Huàng dn nay có hiu hrc thi hành tü ngày 01/01/2022, thay th Hithng 
dn s 1435/HD-TLD ngày 30/9/20 14 cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 
Các ni dung khác thrc hin theo Ch d k toán HCSN ban hành theo Thông 
tu s 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 näm 2017 cüa B Tài chinh ye h1thng 
dn ch d k toán hành chInh sir nghip. 

Noinhn: 
- B Tài chInh (d We); 

- Các d/e UVDCT TLD (báo cáo); 

- LDLD cAp tinh, tbành ph và luong dixong; các 

don vj sir nghip (d huóng dn thirc hin); 

- U' ban kim tra, Vn phông TLD; 

- Lixu: VT, TC. 
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