
Mẫu số 15 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RÚT GỌN CỦA DOANH NGHIỆP 

(Đề nghị hỗ trợ Người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động  

hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố............. 

 

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Tên doanh nghiệp: ................................................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................  

3. Điện thoại: .............................................................................................................  

4. Mã số thuế: ............................................................................................................  

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .........................................................  

Do.......................................................Cấp ngày .......................................................  

6. Quyết định thành lập số1: .................... ngày ............. của .................................. 

7. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư2 số: ....................................................  

Do.......................................................Cấp ngày .......................................................  

8. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề3 số:  .............  

thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) .........................................................................  

9. Họ và tên người đại diện:...............................................Chức vụ:  .......................  

- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: .................................  

- Ngày cấp: ........................................... Nơi cấp:  ....................................................  

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 

Doanh nghiệp chúng tôi gặp khó khăn về tài chính, không có doanh thu/ hoặc 

không còn nguồn tài chính để trả lương sau khi đã sử dụng hết Quỹ dự phòng tiền lương, 

nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp đến 

thời điểm ngày 31/3/2020. 

Cụ thể như sau: 

                                           
1Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
2Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài  
3Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định 



STT Chỉ tiêu Mã số 
Năm 2019            

(Đến 

31/12/2019) 

Quý I/2020          
(Đến 

31/3/2020) 

1 2 3 4 5 

I TỔNG DOANH THU 01 = 04 + 05 + 06     

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 02     

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 03     

3 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
04 = 02-03     

4 Doanh thu hoạt động tài chính 05     

6 
Thu nhập khác (bao gồm cả lãi từ các 

nguồn đầu tư tài chính) 
06     

II CHI PHÍ 
07 = 

08+09+10+11+12 
    

1 Giá vốn hàng bán, dịch vụ cung cấp 08     

2 Chi phí tài chính (bao gồm cả lãi vay) 09     

3 Chi phí bán hàng 10     

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 11     

5 Chi phí khác 12     

III 
LỢI NHUẬN VÀ THUẾ THU NHẬP 

DOANH NGHIỆP 
13     

1 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
14 = 04-08     

2 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
15 = 14+(05-09) -

10-11 
    

3 Lợi nhuận khác  16 = 06-12     

4 Tổng lợi nhuận trước thuế  17 = 15+16     

5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 18    

6 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
19 = 17 – 18 

 
    

IV KHẢ NĂNG THANH TOÁN LƯƠNG 20     

1 Quỹ tiền lương 21     

2 Quỹ dự phòng tiền lương 22   

3 Tiền và các khoản tương đương tiền 23   

4 Phải trả người lao động 24   

5 Tổng tài sản ngắn hạn 25   

6 Tổng nợ ngắn hạn 26     

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của các số 

liệu báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp tại Báo cáo này./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu Doanh nghiệp. 

.…, ngày. ..…. tháng. … năm. … 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 



 

HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG: 

 

Doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương đáp ứng điều kiện quy định tại 

Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp 

sau: 

* Trường hợp 1: Tổng doanh thu (mã số 01) Quý I/2020 bằng Không. 

* Trường hợp 2: Đảm bảo đủ các điều kiện sau: 

(1) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (mã số 19) Quý I/2020 không lớn 

hơn Không;  

(2) Quỹ dự phòng tiền lương (mã số 22) tại thời điểm ngày 31/3/2020 bằng Không;   

(3) Tiền và các khoản tương đương tiền (mã số 23) tại thời điểm ngày 31/3/2020 

nhỏ hơn Phải trả người lao động (mã số 24) tại thời điểm ngày 31/3/2020, 

(4) Tổng tài sản ngắn hạn thời điểm ngày 31/3/2020 (mã số 25) nhỏ hơn Tổng nợ 

ngắn hạn tại thời điểm ngày 31/3/2020 (mã số 26)./. 
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