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Giảng viên: 
TS.Đỗ Thị Tuyết Lan

Chương 2-Báo cáo Kết quả kinh doanh 

I. Vấn đề chung:

11. Khái niệm, ý nghĩa

12. Nguyên tắc kết cấu

13. Nội dung

II. Lập và phân tích báo cáo:

21. Phương pháp lập

22. Phân tích một số chỉ tiêu
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I. Vấn đề chung
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11.Khái niệm, ý nghĩa

111.Khái niệm

• Là báo cáo tài chính tổng hợp, 
phản ánh tóm lược tình hình 
doanh thu, chi phí và kết quả hoạt 
động kinh doanh của doanh 
nghiệp trong một thời kỳ nhất 
định

112.Ý nghĩa

• Cung cấp thông tin về quy mô 
doanh thu, chi phí và giá trị sinh 
lời từ hoạt động kinh doanh cũng 
như mức sinh lời trên 1 cổ phần 
trong từng thời kỳ của doanh 
nghiệp.
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12.Nguyên tắc kết cấu
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121.Về hình thức:

Doanh thu 

Chi phí 

Kết quả

12.Nguyên tắc kết cấu

122.Về nội dung

Nguyên tắc       
phù hợp

Nguyên tắc bù trừ

Nguyên tắc         
kỳ kế toán 
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Đơn vị báo cáo: ................. Mẫu số B 02 – DN
Địa chỉ:…………............... (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CHỈ TIÊU
Mã 
số

Thuyết 
minh

Năm
nay

Năm
trước

1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10
4. Giá vốn hàng bán 11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) 20
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21
7. Chi phí tài chính 22

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 25
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}
30

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm: ……..
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CHỈ TIÊU
Mã 
số

Thuyết 
minh

Năm
nay

Năm
trước

1 2 3 4 5

11. Thu nhập khác 31
12. Chi phí khác 32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51
52

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) 60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần      Lập, ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (tt)

II. LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KQKD

21. Phương pháp 
lập các khoản mục

22. Phân tích một 
số chỉ tiêu
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21.Phương pháp lập
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Căn cứ số liệu trên TK511, 515, 521, 632, 635, 641, 642, 711, 
811, 821 để ghi vào các khoản mục tương ứng

Khoản mục MS 50 phản ánh tổng lợi nhuận hoặc lỗ trước thuế 
phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp 

Khoản mục MS 60 phản ánh lợi nhuận sau thuế, góp phần làm 
tăng, giảm vốn chủ sở hữu 

Khoản mục MS 70, 71 chỉ có ở Công ty cổ phần, được tính 
toán theo hướng dẫn của VAS30
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Ví dụ 1
Có số liệu đến ngày 30/6/2018 về tình hình kinh doanh của 
công ty thương mại Thu Vàng như sau: 
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511 5212

5213

515

711

131 779.500.000
341 895.000.000
112  472.600.000

131   720.000

131   6.930.000

331  8.160.000
112     980.000

111   12.480.000
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Ví dụ 1 (tt)

641

811635632

642

1561 856.840.000
157 208.330.000

131  11.520.000
112  3.550.000

334   49.830.000
338   11.959.200 
….    …………..

1561  452.000 

233.680.000 

334   41.660.000
338     9.998.400 
….    …………..

297.540.000 

211 5.362.000
111  1.000.000

1562

SD:     12.960.000
331   110.000.000
111       8.480.000
141       1.000.000

YÊU CẦU: 

–Phân bổ chi phí mua hàng cho hàng hóa tiêu thụ theo số lượng, 
cho biết hàng hóa tồn đầu quý 20.000 đơn vị, nhập kho trong 
quý 195.000 đơn vị, đã tiêu thụ trong quý 200.000 đơn vị.

–Thuế suất thu nhập doanh nghiệp 20%.

– Lập báo cáo Kết quả kinh doanh quý II/18, cột “quý này”
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Ví dụ 1 (tt)
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Bài tập 2.1

 Có tài liệu về hoạt động kinh doanh trong quý II/2018 của Công ty thương 
mại Vỹ Dạ như sau:

1) Số dư ngày 31/3 của TK156 là 292.000.000đ, chi tiết:
– 1561M: 267.600.000đ (6.000 đơn vị hàng M)
– 1562: 24.400.000đ
2) Hàng hóa quý II/18: nhập kho 154.000 đơn vị hàng M, đơn giá (chưa thuế) 

45.000đ, thuế giá trị gia tăng 10%, chi phí mua hàng 215.600.000đ. Đã 
xuất bán 146.000 đơn vị, đơn giá bán (chưa thuế) 63.000đ. Tính giá tồn 
kho theo phương pháp bình quân cố định, phân bổ chi phí mua hàng theo 
số lượng.
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3) Doanh thu quý II/18: Trong doanh thu 148.000 đơn vị hàng M có chiết 
khấu thanh toán là 2% giá bán (chưa thuế) của 63.000 đơn vị. Có giảm 
20% giá bán (chưa thuế) cho 600 đơn vị.

4) Chi phí bán hàng phát sinh 481.460.000đ, chi phí quản lý doanh nghiệp 
564.190.000đ.

5) Tình hình khác: Trong quý thu được lãi do cho vay vốn khấu hao là 
27.800.000đ, trả lãi tiền vay ngân hàng là 73.600.000đ. Ngoài ra đã bị nộp 
phạt vi phạm hành chính là 5.000.000đ.

6) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
 YÊU CẦU: Lập báo cáo KQKD quý II/18.

C2.Bao cao KQKD 38

Bài tập 2.1 (tt)

Bài tập 2.2
Công ty thương mại Bến Xưa nộp VAT khấu trừ, kế toán theo kê 
khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo bình quân cố 
định, phân bổ chi phí mua hàng theo giá trị, có số dư ngày 
31/3/18 của TK156 là 1.026.900.000đ, chi tiết gồm:

–TK1561M là 828.000.000đ (gồm 12.000m)

–TK1561N là 150.000.000đ (gồm 400 bộ)

–TK1562 là 48.900.000đ
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Trong quý II/18, phòng kế toán có tài liệu về kinh doanh hàng hóa 
như sau:

1) Tình hình mua hàng hóa:
–Hàng M: 108.000m, đơn giá chưa thuế 68.800đ, VAT 10%
–Hàng N: 4.600 bộ, đơn giá chưa thuế 376.000đ, VAT 10%
–Hóa đơn chi phí vận chuyển hàng hóa về kho phải trả chưa thuế
341.156.000đ, VAT 10%

–Phiếu chi tiền bốc xếp vào kho: 13.400.000đ
–Hóa đơn chiết khấu thương mại 1% trên doanh số mua hàng M tích 
lũy chưa thuế 5.160.000.000đ

Bài tập 2.2 (tt)
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2) Tình hình bán hàng hóa:
–Hàng M: 110.000m, đơn giá chưa thuế 96.500đ
–Hàng N: 4.700 bộ, đơn giá chưa thuế 530.000đ
–Hóa đơn giảm giá 20% cho 200 bộ hàng N không đúng phẩm 
cấp đặt hàng.

–Thu tiền có chiết khấu thanh toán 1% của 70.000m hàng M.
3) Tình hình khác:
–Bảng sao kê lãi tiền gửi ngân hàng 1.130.000đ
–Biên bản phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế: 6.000.000đ

Bài tập 2.2 (tt)
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4) Tài liệu bổ sung:

–Tổng hợp thêm chi phí phát sinh gồm chi phí bán hàng là 
654.241.400đ; chi phí quản lý doanh nghiệp là 1.046.325.640đ.

–Thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 20%

YÊU CẦU: Lập báo cáo Kết quả kinh doanh quý II/18. 

Bài tập 2.2 (tt)
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22.Phân tích một số chỉ tiêu

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên 
doanh thu 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 
doanh thu
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22.Phân tích một số chỉ tiêu

• Cho biết khả năng trả lãi vay dựa trên EBIT của từng 
thời kỳ hoạt động 

• Tỷ số > 1: ……………………………………………..
• Tỷ số = 1: ……………………………………………..
• Tỷ số < 1: ……………………………………………..
• Tỷ số = 0: ……………………………………………..

Tỷ số 
khả 

năng 
thanh 

toán lãi 
vay
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