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

số: 13 3/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước 

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; . 
Căn cứ Nghị định sổ 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2017 của 

Chỉnh phủ về Báo cáo tài chính nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quỵ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của 
Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chỉnh; 

Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Chỉnh phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 27/2007/NĐ-CP ngày 23 
tháng 02 năm 2007 của Chỉnh phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài 
chính; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Thủ 
tướng Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, qưyền hạn và cơ cấu to chức 
của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng Giảm đốc Kho bạc Nhà nước; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn ỉập Báo cáo tài 
chính nhà nước. 

' . Chương I .ể . 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn biểu mẫu, quy trinh lập, gửi Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước; các chỉ tiêu cụ thể của Báo 
cáo tài chính nhà nước; kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính nhà nước. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các đơn vị lập Báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tố chức 
cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước, bao gồm: 

1. Bộ Tài chính. 

2. Kho bạc Nhà nước các cấp - Bộ Tài chính. 

3. Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính. 

4. Cơ quan Thuế các cấp - Bộ Tài chính. 

5. Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính. 

6. Cục Quản lý nợ vả Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính. 

7ệ Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính. 

8. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính. 

9. Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính. 

10. Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính. 

11. Bảo hiểm xã hội Việt Nam. . 

12. Cơ quan tài chính địa phương: bao gồm Sở Tài chính thuộc ủy ban 
nhân dân tỉnh, thàah phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là "Sở Tài chính"); 
phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là 
"Phòng Tài chính - Kế hoạch"). 

13. ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là "ủy ban nhân 
dân cấp xã"). 

14. Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương, tỉnh, huyện 
(sau đây gọi là "đơn vị dự toán cấp I"). 

Điều 3. Trình Báo cáo tài, chính nhà nước , 

1, Kho bạc Nhà nước lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc, trình Bộ 
Tài chính để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội. 

2. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh lập Báo cảo tài chính nhà nước tỉnh, xin ý 
kiến Sở Tài chính bằng văn bản (thời hạn ữả lời ừong vòng 10 ngày làm việc kể 
từ ngày xin ý kiến), trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh. 
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Điều 4. Nguyên tắc lập, yêu cầu đối vói thông tin của Báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính, Báo cáo tài chính nhà nước 

1. Nguyên tắc lập 

a) Báo cáo cung cấp thông tin tài chính phải được lập cùng kỳ kế toán 
năm với Báo cáo tài chính nhà nước, từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 
năm dương lịch. 

b) Khi lập Báo cáo tài chính nhà nước, thực hiện loại trừ các số liệu phát 
sinh từ các giao dịch nội bộ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này. 

2. Yêu cầu thông tin 

a) Phải phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính Nhà 
nước (đối với Báo cáo tài chính nhà nước); phản ánh trung thực, khách quan, 
hợp lý thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu 
có (đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính). 

b) Phải được trình bày phù hợp với yêu cầu quản lý. 

c) Phải đảm bảo tính nhất quán, liên tục và tính so sánh. 

Chưong n 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH 

Điều 5. Biểu mẫu, nội dung, quy trình lập Báo cáo cung cấp thông tin 
tài chính 

1. Kho bạc Nhà nước các cấp lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 
phục vụ việc tổng họp, lập Báo cáo tài chính nhà nướcế Cụ thể: 

. a) Kho bạc'Nhà nước các cấp: Báo cáo về jcác thông tin'tài chính liên 
quan đến hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước trong năm báo cáo được lập 
theo hướng dẫn tại Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 
hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc 
Nhà nước; các thông tin bổ sung để tổng họp, lập Báo cáo tài chính nhà nướcề 

b) Kho bạc Nhà nước: Báo cáo nợ công được lập theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 74/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2018 hướng dẫn Chế độ kế 
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toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; 
thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh của Chính phủ. 

c) Kho bạc Nhà nước cấp huyện: Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính 
huyện (bao gồm: Báo cáo tổng hợp thông tin tình hình tài chính huyện; Báo cáo 
tổng họp thông tin kết quả hoạt động tài chính huyện; Báo cáo tổng họp thông tin 
lưu chuyển tiền tệ huyện; Thuyết minh Báo cáo tổng họp thông tin tài chính 
huyện) được lập tương tự như Báo cáo tài chính nhà nước. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định từ Khoản 4 đến Khoản 12 Điều 2 
của Thông tư này lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà 
nước đồng cấp. Cụ thể: 

a) Cơ quan Thuế các cấp: Báo cáo được lập theo hướng dẫn tại Chế độ kế 
toán nghiệp vụ thuế nội địa phản ánh các thông tin về: thu thuế, phi, lệ phí và 
thu nội địa khác phát sinh trong năm báo cáo; tiền, phải thu, phải trả tại thời 
điểm kết thúc năm báo cáo liên quan đến nghiệp vụ thu thuế và các khoản thu 
nội địa khác giao cơ quan Thuế quản lý. 

b) Tổng cục Hải quan: Báo cáo về các khoản thu thuế, phí, lệ phí phát 
sinh trong năm báo cáo; tiền, phải thu, phải trả tại thời điểm kết thúc năm báo 
cáo liên quan đến nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-
BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế 
toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

c) Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính: Báo cáo tài 
chính của Quỹ tích lũy trả nợ được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 
109/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ. 

d) Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính: Báo cáo theo Mầu số 
0Ị/CCTT kèm theo Thông tư này phản ánh vốn của nhà nước tại doanh nghiệp 
do trung ương quản lý tại thời điểm kết thúc năm báo cáo; Báo cáo tài chính của 
Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp lập theo hướng dẫn tại Chế độ kế 
toán áp dụng cho Quỹ. 

đ) Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính - Bộ Tài chính: 
Báo cáo theo Mau số 02/CCTT kèm theo Thông tư này phản ánh vốn của nhà 
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nước tại ngân hàng và các tổ chức tài chính do trung ương quản lý tại thời điểm 
kết thúc năm báo cáo. 

e) Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính: Báo cáo theo Mau số 03/CCTT 
kèm theo Thông tư này, phản ánh thông tin tài chính nhà nước liên quan đến tài 
sản công theo từng địa bàn (trung ương, tỉnh, huyện) được Cục theo dõi, quản lý 
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. 

g) Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính: Báo cáo tài chinh tống hợp 
của hoạt động dự trữ quốc gia được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 
108/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ kế toán dự trữ quốc giaể 

h) Bảo hiểm xã hội Việt Nam: 

- Báo cáo tài chính tổng hợp của các Quỹ thuộc quản lý của đơn vị theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 
hướng dẫn Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội và các thông tin bổ sung để tổng 
hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước. 

- Báo cáo tài chính tổng họp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính cho 
hoạt động nội ngành theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 
tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị 
kế toán nhà nước lấ đơn vị kế toán cấp trên. 

i) Sở Tài chinh: Báo cáo theo Mầu số 04/CCTT kèm theo Thông tư này, 
phản ánh thông tin tài chính nhà nước liên quan đến vốn của nhà nước tại các 
doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác (nếu có) do địa phương 
quản lý. 

3. ủy ban nhân dân cấp xã lập Báo cáo tài chính xã theo hướng dẫn tại 
Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã và gửi Kho bạc Nhà nước cấp huyện. 

4. Các đơn vị dự toán cấp I lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi 
Kho bạc Nhà nước đồng cấp, bao gồm: 

a) Trường hợp đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị kế toán trực thuộc: 
Báo cáo tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 
10 tháng 10 năm 2017 về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và 
Báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 
99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn lập báo cáo tài 
chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. 
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b) Trường hợp đơn vị dự toán cấp ĩ có đơn vị kế toán trực thuộc: Báo cáo 
tài chính tổng họp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng 
dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2018 về việc hướng 
dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán 
cấp trên. 

5. Các đơn vị dự toán cấp I khác (ngoài các đơn vị quy định tại Khoản 4 
Điều này) có quy định riêng về lập Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo tài chính 
tổng hợp (hợp nhất): Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp (hợp 
nhất) được lập theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị. 

6ế Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chi tiết việc cung cấp 
các thông tin bổ sung để tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước. 

Điều 6. Gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính và thông tin bổ sung 
để tổng họp, lập Báo cáo tài chính nhà nước 

1. Báo cáo cung cấp thông tin tài chính quy định tại Khoản 2, Khoản 3, 
Khoản 4, Khoản 5 Điều 5 của Thông tư: 

a) Hình thức gửi báo cáo: 

Báo cáo được lập dưới dạng bản mềm (fìle điện tử), được phê duyệt, ký 
số theo quy đinh của pháp luật, hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước và gửi qua 
Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước theo định dạng file điện tử do Kho 
bạc Nhà nước thông báo. 

Việc gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính được thực hiện theo quy 
định của pháp luật hiện hành về giao dịch điện tử, giao dịch điện tử trong hoạt 
động tài chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Hình thức gửi báo cáo giấy (kèm file điện tử) chỉ được áp dụng trong 
trường hợp đơn vị không đáp ứng đủ các điều kiện đăng ký giao dịch điện tử với 
Kho bạc Nhà nước theo quy định. 

b) Thời hạn gửi báo cáo: 

- Đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước cấp 
huyện để lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện: Trước ngày 30 tháng 4 
của năm tài chính tiếp theo. 

- Đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước cấp 
tỉnh để lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh: Trước ngày 30 tháng 6 của năm tài 
chính tiếp theo. 
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- Đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước để 
lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc: Trước ngày 01 tháng 10 của năm tài 
chính tiếp theo. 

2. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn việc gửi Báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính do Kho bạc Nhà nước các cấp lập. 

Điều 7. Kiểm tra Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 

lề Kho bạc Nhà nước các cấp kiểm tra tính cân đối, hợp lý, hợp lệ của 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức được lập 
theo hướng dẫn tại Điều 5 của Thông tư này. 

a) Trường họp báo cáo đảm bảo tính cân đối, hợp lý, hợp lệ: Kho bạc Nhà 
nước các cấp thực hiện tiếp nhận báo cáo. 

b) Trường hợp báo cáo không đảm bảo tính cân đối, hợp lý, hợp lệ: Kho 
bạc Nhà nước các cấp thông báo cho đơn vị trên cổng thông tin điện tử Kho bạc 
Nhà nước, trong đó nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận báo cáo. Đơn vị có trách 
nhiệm hoàn thiện và gửi lại báo cáo theo quy định tại Khoản 4 Điều này. 

2. Kho bạc Nhà nước các cấp kiểm tra sự phù hợp giữa các chỉ tiêu phát 
sinh từ các giao dịch nội bộ quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 2; Điểm a, b 
Khoản 3 và Điểm a, b Khoản 4 Điều 11 của Thông tư này. 

3. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra Báo cáo tổng hợp 
thông tin tài chính huyện. Nội dung kiểm tra thực hiện tương tự như quy định tại 
Khoản 1 Điều 12 của Thông tư này. 

4. Khi có thông báo của Kho bạc Nhà nước các cấp yêu cầu hoàn thiện 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính để đảm bảo tính cân đối, tính họp lý và hợp 
lệ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp, giải trình, 
điều chỉnh và gửi lại báo cáo trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. 

5. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức không chấp hành đầy đủ, kịp 
thòi chế độ cung cấp thông tin cho Kho bạc Nhà nước- các cấp quy định tại Điều 
5, Điều 6 và Khoản 4 Điều 7 của Thông tư này, Kho bạc Nhà nước các cấp thực 
hiện tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền để công khai danh sách và tạm 
dừng chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị này theo quy định tại Khoản 3 Điều 
9 của Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 về Báo cáo tài 
chính nhà nước. 
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Mục 2 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

Điều 8. Biểu mẫu, nội dung các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính nhà 
nước 

1. Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh lập Báo cáo tài chính 
nhà nước theo biểu mẫu quy định tại Nghị định 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 
3 năm 2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước. 

2. Nội dung các chi tiêu trên Báo cáo tài chính nhà nước được quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 9. Căn cứ lập Báo cáo tài chính nhà nước 

1. Căn cứ lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc 

a) Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
quy định tại Khoản 2, Khoản 4 đến Khoản 11 Điều 2 của Thông tư này. 

b) Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc 
ngân sách cấp trung ương. 

c) Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh. 

d) Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc năm trước. 

2ẵ Căn cứ lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh 

a) Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
quy định tại Khoản 2, Khoản 4, Khoản 9, Khoản 12 Điều 2 của Thông tư này. 

b) Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc 
ngân sách cấp tỉnh. 

c) Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện thuộc tỉnh. 

d) Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm trước. 

Điều 10. Trình tự lập Báo cáot tài chính nhà nước 

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra, phân loại thông tin trên các Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; phối hợp hoàn thiện các báo 
cáo này, Kho bạc Nhà nước các cấp lập Báo cáo tài chính nhà nước theo hướng 
dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, với trình tự như sau: 

1. Báo cáo tình hình tài chính nhà nước, Báo cáo kết quả hoạt động tài 
chính nhà nước 



9 

a) Bước 1: Tổng họp số liệu 

Tổng hợp số liệu các chỉ tiêu liên quan được trình bày trên các báo cáo 
được sử dụng làm căn cứ lập Báo cáo tài chính nhà nước quy định tại Điều 9 của 
Thông tư này. 

b) Bước 2: Loại trừ các giao dịch nội bộ 

Loại trừ các giao dịch nội bộ theo hướng dẫn tại Điều 11 của Thông tư 
này. 

c) Bước 3: Tổng hợp và trình bày báo cáo. 

2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

a) Bước 1: Xác định lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động chủ yếu. 

b) Bước 2: Xác định lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư. 

c) Bước 3: Xác định lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính. 

d) Bước 4: Xác đinh lưu chuyển tiền thuần trong kỳ. 

đ) Bước 5: Xác đinh tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ. 

e) Bước 6: Xác định ảnh hưửng của chênh lệch tỷ giáẻ 

g) Bước 7: Xác định tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ: tổng 
họp từ các chỉ tiêu nêu tại Bước 4, 5, 6. 

Điều 11. Giao dich nôi bô • • • 
1. Giao dịch nội bộ là giao dịch giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong 

cùng phạm vi lập Báo cáo tài chính nhà nước và được loại trừ khi lập Báo cáo 
tài chính nhà nước theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 của Điều 
này. 

2. Các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo cáo tài chính nhà nước 
toàn quốc bao gồm: 

" a) Bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có'mục tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh 
phí giữa ngân sách cấp Trung ương và ngân sách cấp tỉnh. 

b) Vay từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách qua hình thức phát 
hành trái phiếu Chính phủ. 

c) Cho ngân sách địa phương vay lại từ nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu 
đãi nước ngoài. 
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d) Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng, ứng trước kinh phí 
chương trình dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản,... từ nguồn ngân sách nhà 
nước cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách cấp trung ương. 

đ) Giao dịch nội bộ giữa các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do 
trung ương quản lý với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách các cấp; 
giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các cấp ngân sách với 
nhau (ngoài các giao dịch nội bộ đã được loại trừ khi lập các Báo cáo tài chính 
nhà nước tỉnh, nêu tại điểm c Khoản 3 của Điều này). 

3. Các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo cáo tài chính nhà nươc 
tỉnh bao gồm: 

a) Bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh 
phí giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện. 

b) Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng, ứng trước kinh phí 
chương trình dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản... cho các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

c) Giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cùng phạm vi 
lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh (giao dịch giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
trong cùng phạm vi tỉnh, ngoài giao dịch đã được loại trừ khi lập Báo cáo tống 
hợp thông tin tài chính huyện thuộc tỉnh, nêu tại điểm c Khoản 4 của Điều này). 

4ẳ Các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài 
chính huyện bao gồm: 

a) Bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh 
phí giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã. 

b) Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng, ứng trước kinh phi 
chương trình dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản cho các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngân sách cấp huyện. 

c) Giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ cliức thuộc cùng phạm vi 
lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện. 

5. Trước khi gửi Báo cáo cung cấp thông tin tải chính cho Kho bạc Nhà 
nước các cấp theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này, các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu các giao dịch nội bộ liên quan đến thông 
tin tài chính nhà nước của đơn vị minh hoặc giao đơn vị mình theo dõi, quản lý. 
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Điều 12. Kiểm tra Báo cáo tài chính nhà nước 

1. Nội dung kiểm tra Báo cáo tài chính nhà nước 

a) Kiểm tra danh mục Báo cáo tài chính nhà nước theo quy định tại Điều 
30 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015. 

b) Kiểm tra tính pháp lý của Báo cáo tài chính nhà nước: đảm bảo báo cáo 
được phê duyệt đầy đủ, đúng thẩm quyền. 

c) Kiểm tra việc tổng họp các báo cáo: đảm bảo tổng hợp đầy đủ số liệu 
các đơn vị cung cấp thông tin,, đảm bảo loại trừ theo quy định tại Thông tư này. 

2. Cơ quan kiểm tra Báo cáo tài chính, nhà nước 

a) Bộ Tài chính kiểm tra Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc. 

b) Kho bạc Nhà nước kiểm tra Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh. 

Điều 13. Điều chỉnh số liêu Báo cáo tài chính nhà nước 

Trường họp phát hiện sai sót trên Báo cáo tài chính nhà nươc, việc điều 
chinh, số liệu được thực hiện như sau: 

1. Đối với Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc: Trường hợp chưa được 
báo cáo Quốc hội, Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo 
tài chính nhà nước toàn quốc năm đó; trường hợp đã được báo cáo Quốc hội, 
Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước 
toàn quốc của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc điều chỉnh, này. 

2. Đối với Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh: Trường hợp chưa được báo 
cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện điều 
chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm đó; trường hợp đã được 
báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện điều 
chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh của năm đã phát hiện sai sót 
và thuyết minh về việc điều chinh này. 

* Chương HI • 
TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 14. Hiêu ỉưc thi hành • • 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2019. 

Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên được lập theo số liệu tài chính năm 
2018. 
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Điều 15. Tỗ chức thực hiện • • • . 
1. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài 

chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương; 
Sở Tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; 
Phòng Tài chính - Kế hoạch cung cấp danh sách đon vị dự toán cấp I thuộc ngân 
sách cấp huyện cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp để tổng hợp danh sách đơn vị 
dự toán cấp I. 

Trường hợp trong năm có biến động tăng, giảm đơn vị dự toán cấp I, các 
đơn vị nói trên phải kịp thời cung cấp danh sách cho Kho bạc Nhà nước đồng 
cấp. 

2. Các đơn vị lập Báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chinh nhà nước có trách 
nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành Thông 
tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn 
vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.^^^ 

Nơi nhậìt: ^ 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Website Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Cục Kiểm ừa văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- KBNN, Sở Tài chính, các sờ, ban, ngành trực thuộc 

các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chổng tham nhũrtg; 
- Công báo; 
- Websỉte Bộ Tài chính; / 
- Lưu: VT, KBNNZ-4 50 ban y 

KTể Bộ TRƯỞNG 
[ứ TRƯỞNG 

Đô Hoàng Anh Tuấn 



Phụ lục 

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP CÁC CHỈ TIÊU TRÊN 
BÁO CÁO TAI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

(Kềm theo Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TOÀN QUỐC 

I. Báo cáo tình hình tài chính nhà nưóc toàn quốc 

1. Tài sản 

l.iế Tài sản ngắn hạn 

Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tại thời điểm két thúc năm báo cáo 
của tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác của Nhà nước 
ừên toàn quốc có thời hạn sử dụng, luân chuyển hoặc thu hồi từ 12 tháng trở 
xuống. 

ĩ. 1.1. Tiền và các khoản tuxmg đương tiền 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ gĩá trị tiền và các khoản tương đương tiền 
của Nhà nước trên toàn quốc tại thời điểm kết thúc năm báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu: chỉ tiêu "Tiền vả các 
khoản tương đương tiền" trên Báo cáo tài chính nhà nước tinh; Báo cáo cung 
cấp thông tìn tài chính của Kho bạc Nhà nước (KBNN); chỉ tiêu "Tĩền" trên Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính của Tồng cục Thuế (TCT), Tổng cục Hải quan 
(TCHQ), Tổng cục Dự trữ Nhà nước (TCDT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
(BHXH), Cục Tài chính doanh nghiệp (Cục TCDN), Cục Quản lý nợ và Tài 
chính đối ngoại (Cục QLN&TCĐN), các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách 
cấp trung ương. 

1.1.2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 

Đây là chỉ tiêu phản ánh tổng giá gốc các khoản đầu tư tài chính của Nhà 
nưởc trên toàn quốc có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống tại thời điểm kết 
thúc năm báo cáo nhừ: tiền gửi có kỳ hạn, đầu tư trái phiếu, đầu tư vào các loại 
chứng khoán nợ khác... Chỉ tiêu này không bao gồm các khoẩn đầu tư tài chính 
ngắn hạn phát sinh từ các giao dịch nội bộẽ 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: • 
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- Cộng giá trị của chỉ tiêu "Đầu tư tài chính ngắn hạn" trên Báo cáo tài 
chính nhà nước tỉnh và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị: 
BHXH, Cục TCDN; các đơn vị dự toán cấp ĩ thuộc ngân sách cấp trung ương. 

- Sau đó, loại trừ giá trị các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ thuộc chỉ 
tiêu "Đầu tư tài chính ngắn hạn" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
BHXH, Cục TCDN; khoản đầu tư tài chinh ngắn hạn vào các đơn vị dự toán cấp 
I khác trên Báo cáo cưng cấp thông lin tài chính của đơn vị dự toán cấp I thuộc 
ngân sách cấp trung ương và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN 
cấp tỉnh. 

1.1.3. Các khoản phải thu 

Đây là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu tại thời 
đỉểm kết thúc năm báo cáo, bao gồm: phải thu các khoản lãi cho vay; phải thu cổ 
tức, lợi nhuận được chia từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước; phải thu 
thuế, phí, lệ phí; phải thu khách hàng; trả trước cho người bán và các khoản phải 
thu khác, Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải thu phát sinh từ các giao 
địch nội bộ. 

Sỗ liệu cua chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng chỉ tiêu "Các 
khoản phải thu" trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; Báo cáo cung cấp thông 
tin tài chính của các dom vi: TCHQ; TCDT; BHXII; Cục TCDN; Cục 
QLN&TCĐN; các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trưng ương và so 
liêu các khoản phải thu về thuế và các khoản thu nội đỉa khác của ngân sách cấp 
Trung ương (được xác đinh trên cơ sở "Các khoẫn phảĩ thu" trên Báo cáo cung 
cấp thông tin tầi chính của cơ quan Thuế và bộ tỷ lệ điều tiết theo quy đỉnh). 

Sau đó, loại trừ số liệu phải thu nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông tĩn tài 
chính của: TCDT; BHXH, Cục QLN&TCĐN, Cục TCDN, KBNN cấp tỉnh; các 
đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương. 

1.1.4. Hàng tồn kho 

Đây là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá gốc của các loại hằng tồn kho của 
Nhà nước trên phạm vi toàn quốc tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. 

Số liệu của chi tiêu này được xác định bằng cách cộng các chỉ tiêu: 

- "Hấng tồn kho" trên Báo cáo tài chính nỉiả nước tỉnh vàBáò cáo cung 
cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung 
ương. • > ' •-
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- "Hàng dự trữ quốc gia tồn kho" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của TCDT. 

1.1.5. Cho vay ngắn hạn 

Đây là chỉ tiêu phản ánh tổng giá trị của các khoản cho vay của Nhà nước 
trên phạm vi toàn quốc có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống tại thời điểm 
kết thúc năm báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản cho vay phát sinh 
tò các giao dịch nội bộ. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng giá trị của các chỉ tiêu: "Cho vay ngắn hạn" trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của KBNN; "ứng trả thay cho đối tượng được bảo lãnh"; 
"ứng vốn khác" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục 
QLN&TCĐN. 

- Sau đó, loại trừ số liệu "Cho ngân sách địa phương vay lại" thuộc chỉ 
tiêu "Cho vay ngắn hạn" trên Báo cáo cung cấp thông tín tài chính của KBNN. 

LI.6. Tài sản ngắn hạn khác 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị của các tài sản ngắn hạn khác của Nhả 
nước trên phạm vi toàn quốc (không được phân loại là một trong các tài sản 
ngắn hạn kể trên), có thời hạn thu hồi hoặc sử đụng từ 12 tháng trở xuống tại 
thời điểm kết thúc năm báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu: "Tài sản ngắn hạn 
khác" trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; "Tài sản khác" (ngắn hạn) trên Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách 
cấp trung ương và Báo cáo cưng cấp thông tin tài chính của TCDT. 

1.2. Tài sản dài hạn 

Tài sản dài hạn phản ánh giá trị hoặc giá trị còn lại của các loại tài sản của 
Nhà nước trên phạm vi toàn quốc có thời hạn thu hồi, sử dụng trên 12 tháng tại 
thời điểm kết thúc năm báo cáò. 

1.2.1. Đầu tư tài chính dài hạn 

Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản đầu tư dài hạn 
của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc có thời hạn-thu hồi trên 12 tháng tại thời 
điểm kết thúc năm báo cáo. Trong đó: 
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- Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các 
khoản đầu tư, góp vốn, vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và 
các tổ chức tài chính tại thời điểm kết thúc năm báo cáo. . 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu: "Vốn nhà nước tại 
các doanh nghiệp" trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; "Vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp do trung ương quản lý" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 
của Cục TCDN; "Vốn nhà nước tại ngân hàng và các tổ chức tài chính do trung 
ương quản lý" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Vụ Tài chính các 
ngân hàng và các tổ chức tài chính (Vụ TCNH). 

- Vốn góp: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản góp vốn vào các đơn vị 
khác bằng tiền hoặc bằng hiện vật. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng họp từ các chỉ tiêu: "Vốn góp" trên Báo 
cáo tài chính nhà nước tỉnh và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính tài chính của 
các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương. 

- Đầu tư tài chính dài hạn khác: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị của các 
khoản đầu tư khác (ngoài 2 loại nêu trên) cỏ thòi hạn thu hồi trên 12 tháng kể từ 
thời điểm kết thúc năm báo cáo như: tiền gửi có kỳ hạn, toái phiếu... 

Số liệu của chĩ tiêu này được xác định bằng cách: 

+ Cộng giá trị các chỉ tiêu: "Đầu tư tài chính dài hạn khác" trên Báo cáo 
tải chính nhà nước tình; "Đầu tư tài chính đài hạn" trên Báo cáo cung cấp thông 
tĩn tài chính của các đơn vị dự toán cẩp I thuộc ngân sách cấp trung ương; 
BHXH; Cục TCDN. 

+ Loại trừ các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác phát sinh từ các giao 
dịch nội bộ: "Đầu tư trái phiếu Chính phủ" thuộc chỉ tiêu "Đầu tư tài chính dài 
hạn" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của BHXH; Cục TCDN; "Đầu tư 
tài chính dài hạn ra ngoài đơn vị dự toán cấp I (khác tỉnh, khác Bộ, ngành) trong 
khu vực nhà nước" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự 
toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ường; Báo cáo cung cấp thông tin tài chinh 
của KBNN cấp tỉnh. 

1.2.2. Cho vay dài hạn 

Đây là chỉ tiêu phản ánh giá gốc của các khoản cho vay có thời hạn thir 
hồi trên 12 tháng tại thời điểm kết thúc năm báo cáo. Chỉ tiêu này không bao 
gồm các khoản cho vay phát sinh từ các giao dịch nội bộ. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 
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- Cộng giá trị của các chỉ tiêu: "Cho vay dài hạn" trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của KBNN; chỉ tiêu "Các khoản ủy thác, cho vay và ứng 
vốn" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục QLN&TCĐN. 

- Loại trừ giá trị của các khoản: "Cho NSNN vay" thuộc chỉ tiêu "Cho vay 
và ứng vốn" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục QLN&TCĐN; 
khoản "Cho ngân sách địa phương vay lại" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của KBNN. 

1.2.3. Xây dựng cơ bản dở dang 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các chi phí liên quan đến việc mua sắm 
tài sản cố định (TSCĐ), xây dựng cơ bản và nâng cấp TSCĐ dở dang cuối kỳ 
chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng tại 
các đơn vị trong khu vực nhà nước trên phạm vi toàn quốc. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu "Xây dựng cơ bản dở 
dang" trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh và Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của các đom vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trưng ương. 

1.2.4. Tài sản cổ định hữu hình 

Đây là chỉ tiêu tong hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn ỉại (nguyên giá trừ đĩ 
hao mòn ỉũy kế và khấu hao lũy kể) của các loại tài sản cố định hữu hình của 
Nhà nước trên phạm vi toàn quốc tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo, chi tiết theo: 
Tài sản kết cấu hạ tầng; Bất động sản, nhà cửạ, thiết bì. 

- Tài sản kết cấu hạ tầng: số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ 
tiêu tương ứng trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh và tổng gĩá trị còn lại tại 
thời điểm cuối năm báo cáo của "Tài sản kết cấu hạ tầng" đo trung ương quản lý 
trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục Quản lý công sản. 

- Bất động sản, nhà cửa, thiết bị: số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ 
chi tiêu tương ứng trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh và giá trị còn lại của chỉ 
tiêu "Tài sản cố định hữu hình" trên Báo cáo cùng cấp thông tin tài chính của 
các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp trung ương. 

1.2.5. Tài sản cố định vô hình 

Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi 
hao mồn lũy'kế và khấu hao lũỳ kế) của các loại tài' sản cố định vô hình trên 
phạm vi toàn quốc giao các đơn vị quản lý và sử dụng tại thời điểm kết thúc kỳ 
báo cáo. 
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Số liệu của chỉ tiêu này được tổng họp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị 
dự toán cấp I thuộc cấp trung ương. 

1.2.6. Tài sản dài hạn khác 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị tại thời điểm kết thúc năm báo cáo của 
các tài sản dài hạn khác của Nhà nước (không được phân loại là một trong các 
tài sản dài hạn kể trên) có thòi hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng. 

Số liệu của chi tiêu này được xác định bằng cách cộng các chỉ tiêu: "Tài 
sản dài hạn khác" trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; "Tài sản khác" (dài 
hạn), "Tài sản thuần của các đơn vị thực hiện chế độ kế toán khác" trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp 
trung ương và cộng số liệu tài sản thuần của các đơn vị dự toán cấp I khác thuộc 
ngân sách cấp trung ương có quy định riêng về lập Báo cáo tài chính hoặc Báo 
cáo tài chính hợp nhấưtổng hợp (được xác định là số chênh lệch giữa "Tổng tài 
sản" và "Tổng nợ phải trả" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các 
đơn vị này). 

2. Nợ phải trả 

2.1. Nợ phải trả ngắn hạn 

Phản ánh tổng giá trị tại thời điểm kết thúc năm báo cáo của các khoản nợ 
của Chính phủ, chính quyền đĩa phương và các khoản phải trả khác của các cơ 
quan, đơn vị, tỗ chức thuộc khu vực nhà nước có thời hạn thanh toán từ 12 tháng 
trở xuống. 

2.1.1. Nợ ngắn hạn 

Đây là chỉ tiêu tồng hơp phản ánh tổng gĩá trị tại thời điểm kết thúc năm 
báo cáo của các khoản đi vay, các khoản nợ của Chính phủ, chính quyền địa 
phương có thời hạn thanh toán từ 12 tháng trở xuống. Chỉ tiêu này không bao 
gồm các khoản đi vay, khoản nợ Jigắn hạn phát sinh từ các giao dịch nội bộ. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định như sau: 

- Cộng giá trị các chỉ tiêu: "Nợ ngắn hạn" trên Báo cáo tài chính nhà nước 
tỉnh; "Phải trả nợ vay ngắn hạn" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
cảc đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sấch cấp thing ưỡng; "Nợ ngắn hạn của 
Chính phủ" (không bao gồm khoản vay từ ngân quỹ nhà nước) trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của KBNN. < 
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- Sau đó, loại trừ: 

+ Khoản "Ngân sách địa phương vay lại khoản vay của Chính phủ" (ngắn 
hạn) và khoản "Vay từ ngân quỹ nhà nước" thuộc chỉ tiêu "Nợ chính quyền địa 
phương" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN. 

+ Các khoản vay ngắn hạn từ các Quỹ tài chính ngoài ngân sách (Bảo 
hiểm xã hội, Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Quỹ tích lũy trả nợ) 
trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN. 

2.1.2. Các khoản phải trả ngan hạn khác 

Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giả trị tại thời điểm kết thúc 
năm báo cáo của của các khoản phải trả khác (không gồm các khoản nợ ngắn 
hạn nói trên) có thời hạn thanh toán từ 12 tháng trở xuống. Chi tiêu này không 
bao gồm các khoản nợ phải trả khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ. 

Số liệu của chi tiêu này được xác định bằng cách cộng giá trị các chỉ tiêu: 
"Các khoản phải trả ngắn hạn khác" trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; "Nợ 
phải trả" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của TCHQ; TCDT; BHXH; 
Cục TCDN; "Phải trả về lãi vay nưóc ngoài", "Phải trả về phí, chi phí đi vay 
nước ngoải" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN; "Phải trả nhà 
cung cấp", "Các khoản nhận trước của khách hàng", "Tạm thu", "Các quỹ đậc 
thù", "Nợ phải trả ngắn hạn khác" trên Báo cáo cung cắp thông tin tàì chỉnh các 
đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trang ương và cộng số liệu các khoản 
phải trả ngắn hạn khác liên quan đến các khoản thuế vả thu nộĩ địa giao cơ quan 
thuế quản lý (được xác định trên cơ sở số liệu "Nợ phải trả" trên Báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính của cơ quan Thuế và bộ tỷ lệ điều tiết). 

Sau đó, loại trừ các khoản phải trả ngắn hạn phát sinh từ các giao địch nội 
bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của: TCDT, BHXH, các đơn vị dự 
toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương; KBNN cấp tỉnh. 

2.2. Nợ phải trả dài hạn 

Phản ánh tổng giá trị tại thời điểm kết thúc năm báo cáo của các khoản nợ 
của Chính phủ, chính quyền địa phương và các khoản phải trả của các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức thuộc khu vực nhà nước có thời hạn thanh toán trên 12 thángẻ 

2.2.-ì. Nợ dài hạn - -/ 

Đây là chỉ tiêu tổng họp phản ánh tổng giá trị tại thời điểm kết thúc năm 
báo cáo của các khoản đi vay, còn nợ các chính phủj ngân hàng, tổ chức, công ty 



8 

tài chính và các đối tượng khác có thời hạn thanh toán trên 12 tháng. Chỉ tiêu 
này không bao gồm các khoản đi vay dài hạn phát sinh từ các giao dịch nội bộ. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định như sau: 

- Cộng giá trị của các chỉ tiêu: "Nợ dài hạn" trên Báo cáo tài chính nhà 
nước tỉnh; "Phải trả nợ vay" (dài hạn) trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 
của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương, "Nợ dài hạn của 
Chính phủ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN. 

- Sau đó, loại trừ các khoản "Ngân sách địa phương vay lậi khoản vay của 
Chính phủ" (dài hạn) thuộc chỉ tiêu "Nợ chính quyền địa phương" và các khoản 
vay dài hạn từ các Quỹ tài chính ngoài ngân sách (Bảo hiểm xã hội, Quỹ hỗ trợ 
sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Quỹ tích lũy trả nợ) trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của KBNN. 

2.2.2. Các khoản phải ừ-ả dài hạn khác 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tại thời điểm kết thúc năm báo cáo của các 
khoản phải trả đài hạn khác có thời hạn thanh toán trên 12 tháng- Chỉ tiêu này 
không bao gồm các khoản nợ phải trả đài hạn khác phát sinh từ các giao địch nội 
bộ-

Số liệu của chỉ tiêu này được xác đĩnh bằng cách: 

- Cộng giá trị các chỉ tiêu: "Các khoản phải trả đài hạn khác" trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh; "Các khoản nhận trước chưa ghi thu" và "Nợ phải trả 
khác" (đài hạn) trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính các đơn vi đự toán cấp 
I thuộc ngân sách cấp trung ương. 

- Sau đó, loại trừ số liệu về phải trả nội bộ (nếu có) trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương và 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh. 

3. Nguồn vốn 

Phản ánh toàn bộ giá trị các nguồn vốn tại thời điểm kết thúc năm bẩo cáo 
bao gồm: nguồn vốn hình thành tài sản, thặng dư/thâm hụt lũy kế và các nguồn 
vốn khác. . . 

a) Nguồn vốn hình thành tài sản 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị nguồn vốn kinh doanh, nguồn vốn hình 
thành tài sản của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc (ngoài nguồn vốn hình thành 
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tài sản của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ưoTLg, tỉnh, huyện) tại 
thời điểm kết thúc năm báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng họp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh; chỉ tiêu "Nguồn vốn kinh doanh" trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương; 
số liệu nguồn vốn hĩnh thành tài sản của Nhà nước ở trung ương (được xác định 
trên cơ sở giá trị còn lại của tài sản kết cấu hạ tầng của Nhà nước ở trung ương 
trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục Quản lý công sản, số liệu 
"Vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp do Trung ương quản lý", "Vốn của nhà 
nước tại ngân hàng và các tổ chức tài chính do trung ương quản lý" trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của Cục TCDN, Vụ TCNH; các thông tin tài chính 
có liên quan khác của Nhà nước trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
KBNN). 

b) Thặng dư/thăm hụt lũy kế 

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động của Nhà nước lũy kế đến thời 
điểm kết thúc năm báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu nảy được tổng hợp từ chi tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh và chi tiêu "Thặng dư/thâm hụt lũy kế" trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cắp 
trung ương; "Thặng dư/thâm hụt lũy kế từ hoạt động các quỹ bảo hiểm" trên 
Báo cáo cưng cấp thông tin tài chính của BHXH. (Trường hợp thâm hụt, số liệu 
chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thửc ghi trong ngoặc đơn). 

c) Nguồn vốn khác 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các nguồn vốn khác tại thời điểm kết thúc 
năm bảo cảo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp tò các chỉ tiêu: 

- "Ngupn vốn khác" trên Báo cáo tài chính nhà nước tựih; 

- "Các quỹ", "Tài sản thuần khác", "Tài sản thuần của đơn vị thực hiện 
chế độ kế toán khác" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đon vị dự 
toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương; số liệu tài sản thuần của đơn vị dự 
toán Gấp I khác thuộc ngân sách cấp trung ương có quy định riêng về lập BCTC 
hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất/tổng hợp (số chênh lệch giữa "Tổng tài sản" và 
"Nợ phải trả" trên Báo cáo cụng cấp thông tin tài chính của các đơn vị này). 
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- "Quỹ bảo hiểm"; "Quỹ dự phòng rủi ro trong đầu tư tài chính"; "Tài sản 
thuần khác" trên Báo cáo cung cấp cung cấp thông tin tài chính của BHXH. 

- "Các khoản chênh lệch và quỹ" (không bao gồm số thu gốc của khoản 
vay về cho vay lại) trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục 
QLN&TCĐN. 

- "Nguồn vốn quỹ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục 
TCDN. 

- "Nguồn vốn dự trữ quốc gia" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 
của TCDT. 

II. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước toàn quốc 

1. Thu nhập 

Phản ánh toàn bộ giá trị các khoản doanh thu của Nhà nước phát sinh 
trong năm báo cáo; được phân loại thành doanh thu thuộc NSNN và doanh thu 
không thuộc NSNN. 

1.1. Doanh thu thuộc NSNN 

Phản ánh các khoản doanh thư của Nhà nước phát sinh trong năm báo cáo 
(gồm cả khoản đã thu được tiền trong năm và khoản nợ phát sinh trong năm đến 
cuổi năm chưa thu được). Bao gồm: 

1.1. ỉ. Doanh thu thuế 

Phản ánh tổng số doanh thu thuế của Nhà nước phát sinh trong năm báo 
cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng giá trị của chỉ tiêu 
"Doanh thu thuế" trên Báo cáo tài chính nhà nước tình, "Doanh thu thuế nội địa 
thuộc ngân sách cấp trung ương" (được xác định trên cơ sở số liệu "Thu thuế nội 
địa phát sinh trong năm" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan 
thuế và bộ tỷ lệ điều .tiết theo quy định); và số liệu "Thu thuế đối với hàng hóa 
xuất nhập khẩu" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của TCHQ. 

1.1.2. Doanh thu phí, lệ phí 

Phản ánh tổng số doanh thu từ phí và lệ phí của Nhà nước trên phạm vi 
toàn quổc phát sinh trong năm báo cáo; không bao gồm phần được khấu trừ, để 
lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hcrp từ các chỉ tiêu: "Doãnh thu phí, lệ 
phí" trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; chỉ tiêu "Doanh thu phí;:lệ phí thuộc 
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ngân sách cấp Trung ương" (được xác định trên cơ sở "Thu phí, lệ phí phát sinh 
trong năm" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan Thuế; bộ tỷ lệ 
điều tiết theo quy định); và số liệu "Thu phí, lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu thuộc NSNN" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của TCHQ. 

1.1.3. Doanh thu từ dầu thô và khí thiên nhiên 

Phản ánh tổng số doanh thu hoạt động khai thác dầu thô và khí thiên nhiên 
phát sinh trong năm báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu "Thu từ dầu thô và khí 
thiên nhiên phát sinh trong năm" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
TCT. 

1.1.4. Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước 

Phản ánh tổng số doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước 
phát sinh trong năm báo cáo, bao gồm: lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp nhà 
nước; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn đầu tư của nhà nước tại các 
đoanh nghiệp; các khoản thu được từ việc tái cơ cẩu vốn nhà nước tạỉ các doanh 
nghiệp; các khoản doanh thu khác từ việc góp vốn và đầu tư của nhà nước; 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác đinh như sau: 

Cộng các chi tiêu: chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo tài chính nhà nước 
tỉnh; chỉ tiêu "Cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 
trích lập các quỹ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của TCT; "Thu hồi 
vốn của Nhà nước" (không bao gồm khoản thu hồi vốn của Nhà nước từ Quỹ hỗ 
trợ sắp xếp vả phát triển doanh nghiệp) trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 
của KBNN. 

1.1.5. Doanh thu viện trợ không hoàn lại 

Phản ánh doanh thu các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho 
Việt Nam (cả cấp trung ương và địa phương) phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chi tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh và chỉ tiêu "Thu từ viện trợ không hoàn lại cho Việt 
Nam (cấp Trung ương)" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN. 

. 1.1.6. Doanh thu khác . . 

Phản ánh doanh thu khác thuộc NSNN (ngoại trừ các khoản doanh thu nói 
trên) phát sinh trong năm báo cáo (như thu từ cấp qụyền khai thác khoáng sản; 
thu từ xử phạt vi phạm hành chính, chậm nộp, phạt, tịch thu,...; thu từ bán, thanh 
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lý tài sản nhà nước hoặc tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước; doanh thu 
hoạt động tài chính, ...)• Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản doanh thu khác 
phát sinh từ các giao dịch nội bộ. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng giá trị các chỉ tiêu: 
"Doanh thu khác" trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; "Thu khác của NSNN" 
trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan thuế (trong đó, đối với các 
khoản thu phân chia khác của NSNN được xác định trên cơ sở số liệu thu phân 
chia khác của NSNN trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan 
Thuế và tỷ lệ điều tiết theo quy định); "Thu khác của NSNN" trên Báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính của KBNN, TCHQ (ngoài các khoản thu giao cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý). 

1.2. Doanh thu không thuộc NSNN 

Phản ánh các khoản doanh thu khác của Nhà nước (gồm doanh thu từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; doanh thu khác không thuộc NSNN...) phát 
sinh trong năm báo cáo. 

L2.L Doanh thu từ hoạt động sản xuẩt kinh doanh, dịch vụ 

Phản ánh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các 
đan vị thuộc khu vực Nhà nước trong năm báo cáo. 

Số liệu của chi tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tải chỉnh nhà nước tỉnh và chỉ tiêu "Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, 
dịch vụ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I 
thuộc ngân sách cấp trung ương. 

Sau đó, loại trừ các khoản doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ phát sỉnh từ giao dịch nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương và Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh (khoản doanh thu hoạt động sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ giữa đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh vói đơn vị 
khác thuộc khu vực nhà nước ở ngoài tỉnh). 

1.2.2. Doanh thu hoạt động khác 

Phản ánh các khoản doanh thu khác không thuộc NSNN (ngoài các khoản 
doanh thu nêu trên) phát sinh trong năm báo cáo . • ệ 

Sổ liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng giá trị các chỉ tiêu: 
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+ "Doanh thu hoạt động khác" trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; 

+ "Doanh thu từ nguồn phí được khấu trừ để lại"; "Doanh thu của hoạt 
động tài chính; "Thu nhập khác"; "Thặng dư trong năm của đơn vị thực hiện 
CĐKT khác" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán 
cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương; 

+ "Thu hoạt động Quỹ" (không bao gồm số thu gốc của các khoản cho 
vay lại); "Thu quản lý Quỹ" trên các Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
Cục QLN&TCĐN. 

+ "Doanh thu hoạt động tài chính của Quỹ"; "Doanh thu hoạt động Bảo 
hiểm của Quỹ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của BHXH. 

+ Các khoản thu trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục 
TCDN. 

- Sau đó, loại trừ các khoản doanh thu hoạt động khác phát sinh từ các 
giao dịch nội bộ, bao gồm: 

+ Khoản thu lãi, phí, dự phòng rủi ro đối với khoản cho ngân sách địa 
phương vay lại; Lãi hoạt động đầu tu: trái phiếu Chính phủ thuộc chỉ tiêu ccThu 
hoạt động Quỹ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục 
QLN&TCĐN-

+ Khoản lãi hoạt động đầu tư trái phiếu Chinh phủ trẽn Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của Quỹ BHXH; Cục TCDN;„. 

+ "Doanh thu từ nguồn phí được khấu trừ đề lại"; "Thu nhập khác" trên 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân 
sách cấp trung ương và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh 
(khoản doanh thu của hoạt động tài chính, thu nhập khác phát sinh từ giao địch 
giữa đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh với đơn vị khác thuộc khu vực 
nhà nước ở ngoài tỉnh). 

2. Chi phí 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các khoản chi phí nhà nước phát sinh trên 
phạm vi toàn quốc trong năm báo cáo và được phân loại thành chi phí từ nguồn 
NSNN và chi phí từ nguồn ngoài NSNN. 

2.1. Chi phí từ nguồn NSNN 
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Phản ánh các khoản chi phí nhà nước phát sinh trên phạm vi toàn quổc 
trong năm báo cáo và được chi từ nguồn NSNN (bao gồm cả các khoản chi từ 
nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài). 

2.1.1. Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người 

Phản ánh các khoản chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con 
người phát sinh trong năm báo cáo và được chi từ nguồn NSNN (bao gồm cả các 
khoản chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài). 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh và chỉ tiêu "Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác 
cho nhân viên" từ nguồn NSNN, nguồn viện trợ, nguồn vay nợ nước ngoài trên 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân 
sách cấp trung ương. 

2.1.2. Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ 

Phản ánh chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng phát sinh trong 
năm báo cáo và được chi từ nguồn NSNN (bao gồm cả các khoản chi từ nguồn 
viện trợ, vay I1Ợ nước ngoài). 

Số liệu của chỉ tiêu này được tồng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh; chỉ tiêu "Chi phí vật tư, công cụ và địch vụ" từ nguồn 
NSNN, nguồn viện trợ, vay nợ nưỏc ngoài trên Báo cáo cung cấp thông tín tài 
chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương. 

2J.3. Chi phí hao mòn 

Phản ánh chi phí hao mòn tài sản kết cấu hạ tằng của Nhà nước; chi phí 
hao mòn tài sản cố định được hình thành từ nguồn NSNN cấp, nguồn vay nợ, 
viện trợ tại đom vị phát sinh trong năm báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng họp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh; chỉ tiêu "Chi phí hao mòn TSCĐ" từ nguồn NSNN, 
nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương; chi tiêu "Tăng trong 
năm" về hao mòn lũy kế của tài sản kết cấu hạ tầng do trung ương quản lý trên 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính Cục Quản lý công sản; . 

2.1.4. Chi phí tài chính 
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Phản ánh chi phí lãi vay, phí và lệ phí liên quan đến các khoản vay phát 
sinh trong năm báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản chi phí tài chính 
phát sinh từ các giao dịch nội bộ. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng giá trị của các chỉ tiêu: "Chi phí tài chính" trên Báo cáo tài chính 
nhà nước tỉnh; "Chi phí lãi, phí của các khoản nợ trong nước của Chính phủ"; 
"Chi phí lãi, phí của các khoản vay nước ngoài hỗ trợ ngân sách" và "Chi phí 
lãi, phí của khoản vay nước ngoài cấp phát cho dự án" trên các Báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính của KBNN. 

- Sau đó, loại trừ các khoản chi phí tài chính phát sinh từ các giao dịch nội 
bộ, như: "Chi phí lãi, phí của khoản ngân sách địa phương vay lại từ khoản vay 
nước ngoài của Chính phủ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
KBNN cấp tính; Chi phí lãi, phí của các khoản huy động vốn qua hình thức phát 
hành trái phiếu Chính phủ trả cho: Các quỹ BHXH, Quỹ tích lũy trả nợ, Quỹ hỗ 
trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trên Báo cáo cung cấp thông tin tàĩ chính 
của KBNN. 

2.1.5. Chi phỉ khác 

Phản ánh các khoản chi phí khác phát sinh trong năm báo cáo ngoài các 
khoản chi phí nêu trên. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu: chỉ tiêu tương ứng 
trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; số lũy kế từ đầu năm đến kết thúc năm báo 
cáo của khoản "Giảm do xuất hàng không thu tiền" trên Báo cáo cung cấp thông 
tin tài chính của TCDT; "Chi phí hoạt động khác" từ nguồn NSNN, nguồn viện 
trợ, vay nợ nước ngoài trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị 
đự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương; "Chi từ nguồn ngân sách trung 
ương cho khoản hoàn, nộp thừa thuế và các khoản thu khác" và "Các khoản chi 
khác từ nguồn NSNN" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN. 

Sau đó, loại trừ chỉ tiêu "Chi phí hoạt động", "Chi phí từ nguồn viện trợ, 
vay nợ nước ngoài" phát sinh từ giao dịch nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông 
tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương và Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh (là khoản chi phí hoạt động 
và chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài phát sinh giữa đơn vị dự toán 
cấp I thuộc ngân sách tỉnh với các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước ở ngoài 
tỉnh). > 
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2.2. Chỉ phỉ từ nguồn ngoài NSNN 

2.2.1. Chi phỉ tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người 

Phản ánh các khoản chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho 
người lao động phát sinh từ nguồn ngoài NSNN trong năm báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh và chỉ tiêu "Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác 
cho nhân viên" trong Chi phí hoạt động (từ nguồn hoạt động khác được để lại); 
Chi phí hoạt động thu phí; Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân 
sách cấp trung ương. 

2.2.2. Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ 

Phản ánh chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng phát sinh từ nguồn 
ngoài NSNN trong năm báo cáo. 

Số liệu của chi tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tình và các chỉ tiêu: "Chi phí vật tur, công cụ và địch vụ đã sử 
dụng" trong Chi phí hoạt động (từ nguồn hoạt động khác được để lại); Chi phí 
hoạt động thu phí; Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trôn Báo cáo 
cung eấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp 
trung ương. 

2.23•„ Chi phỉ khấu hao 

Phản ánh chi phí hao mòn, khấu hao phát sinh trong năm báo cáo từ 
nguồn ngoải NSNN. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh và chỉ tiêu "Chi phí khấu hao/hao mòn TSCĐ" trong Chi 
phí hoạt động (từ nguồn hoạt động khác được để lại), "Chi phí khấu hao TSCĐ" 
trong Chi phí hoạt động thu phí; chỉ tiêu "Chi phí khấu hao/hao mòn" trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương. 

2.2.4. Chi phí tài chính 

Phản ánh chi phi tài chính phát sinh trong năm báo cáo từ nguồn ngoài 
NSNN. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu: 

- "Chi phí tài chính" trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; 
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- "Chi phí hoạt động tài chính" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 
của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương; BHXH; Cục TCDN; 

- "Chi xử lý rủi ro"; "Lỗ chênh lệch tỷ giá" thuộc chỉ tiêu "Chi hoạt động 
Quỹ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục QLN&TCĐN. 

- "Chi phí lãi, phí của khoản vay nước ngoài cho NSĐP vay lại"; "Chi phí 
lãi, phí của khoản vay nước ngoài cho vay lại khác" trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của KBNN. 

2.2.5. Chi phỉ khác: 

Phản ánh các khoản chi phí khác phát sinh trong năm báo cáo (ngoài các 
khoản chi phí nêu trên) từ nguồn ngoài NSNN. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu: 

- "Chi phí khác" trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; 

- "Chi phí hoạt động khác" trong Chi phí hoạt động (từ nguồn hoạt động 
khác được để lại); Chi phí hoạt động thu phí; Chi phí hoạt động sản xuất kinh 
doanh địch vụ; "Chi phí khác" trong Hoạt động khác tại đơn vị HCSN; "Chi phí 
thuế TNDN"; "Thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện CĐKT khác" trên Báo 
cáo cung cấp thông tin tải chính của các đơn vị dự toán cẫp I thuộc ngân sách 
cấp trung ương; 

- "Chi hoạt động Quỹ" (không gồm khoản "Chi trả nợ, hoàn trả ngân 
sách"; "Chi xử lý rủi ro"; "Lỗ chênh lệch tỷ giá"); "Chi quản ìý Quỹ" trên Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục QLN&TCĐN; 

- "Chi phí hoạt động Quỹ bảo hiểm" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của BHXH; 

- "Chi phí thuế TNDN hoạt động đầu tư quỹ" trên Báo cáo cung cấp thông 
tin tài chính của BHXH; 

- Chi phí hỗ trợ trên Báo cáo cụng cấp thông tin tài chính của Cục TCDN. 

Sau đó, loại trừ chỉ tiêu "Chi phí hoạt động thu phí", "Chi phí khác" phát 
sinh từ giao dịch nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị 
dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương và Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của KBNN cấp tỉnh (chi phí của đơn vị dự,toán cấp I thuộe ngân sách tỉnh 
phát sinh từ giao dịch nội bộ với đon vị khác thuộc khu vực nhà nước ở ngoài 
tỉnh). 

3. Thặng dư (hoặc thâm hụt) .1, 
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Phản ánh kết quả hoạt động phát sinh trong năm báo cáo từ nguồn NSNN 
và nguồn ngoài NSNN. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp tò số liệu chênh lệch giữa chỉ tiêu 
"Thu nhập" và "Chi phí" trên Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước. 
Trường hợp thu nhập lớn hơn chi phí là thặng dư, trường hợp thu nhập nhỏ hơn 
chi phí là thâm hụt (ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn). 

III. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ toàn quốc 

1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động chủ yếu 

- Chỉ tiêu Thặng dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo 

Chỉ tiêu này được xác định bằng cách lấy chỉ tiêu Thặng dư (hoặc thâm 
hụt) trên Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước của cùng kỳ báo cáo trừ 
đi chi tiêu "Thặng dư/ (hoặc thâm hụt) trong năm của đơn vị thực hiện Chế độ 
kế toán khác" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị dự toán cấp I 
thuộc ngân sách cấp trung ương (trường hợp thâm hụt, ghi trong ngoặc đơn). 

- Điều chỉnh các khoản: 

Các khoản điều chỉnh là các khoản mục ảnh hưởng đến thặng dư/(thâm 
hụt) trong kỳ báo cáo bao gồm: các khoản mục không phát sinh bằng tiền (như 
khấu hao, hao mòn TSCĐ); các khoản mục đã được phản ánh vào thặng 
đư/(thâm hụt) trong kỳ nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư 
(lãi, lỗ từ các khoản đầu tư tài chính); các thay đổi vốn ỉưu động trong kỳ báo 
cáo (gồm: thay đổi của hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả,...) 
và các khoản điều chỉnh khác. 

Số liệu của chi tiêu này được tổng hợp từ: 

+ Khấu hao, hao mòn tàĩ sản cố định: Phản ánh số khấu hao, hao mòn 
TSCĐ đã được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước trong 
cùng kỳ báo cáo. số liệu chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu "Chi phí hao 

' mòn", "Chi phí khấu hao" trên Báo cáo kết qủả hoạt động tài chính nhà nước. 

+ (Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư: phản ánh (lãi)/lỗ của nhà nước phát sinh 
trong kỳ đã được phản ánh vào thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ trên Báo cáo két 
quả hoạt động tài chính nhà nước nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt 
động đầu tư. Số liệu chỉ tiêu này được tổrỉg hợp từ chỉ tiêu "Dổanh thu từ vốn 
góp và các khoản đầu tư của nhà nước" trên Báo cáo kết quả hoạt động tài chính 
nhà nước của cùng kỳ báo cáo; chỉ tiêu "Thu lãi do cơ cấu lại. khoản nợ, danh 
mục nợ",• "Thu lãi tiền ứng vốn"; "Thu lãi tiền gửi, lãi từ ủy. tbác quản lý vốn 
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tạm thời nhàn rỗi" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục 
QLN&TCĐN; "Thu lãi, phí phát sinh trong năm của các khoản đầu tư" (không 
bao gồm các khoản lãi, phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ) trên Báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính của BHXH, Cục TCDN; chỉ tiêu "Lãi/lỗ từ việc thanh lý, 
nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác" (trên phạm vi toàn quốc) 
trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính nhà nước của KBNN. số liệu chỉ tiêu 
này được trừ vào số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu có lãi từ hoạt động đầu tư 
và ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn; hoặc được cộng vào số thặng 
dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu có lỗ từ hoạt động đầu tư. 

+ Chi phí lãi vay: Phản ánh chi phí lãi vay của nhà nước phát sinh trong 
kỳ báo cáo và được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước 
cùng kỳ báo cáo. 

Số liệu chi tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu "Chi phí tài chính" trên 
Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước của cùng kỳ báo cáo. 

+ (Tăng)/Giảm hàng tồn kho: phản ánh tình hình thanh toán và biến động 
của hàng tồn kho phát sinh toong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được xác định bằng cách lấy số dư cuối kỳ trừ đĩ số đư đầu 
kỳ của chỉ tiêu "Hàng tồn kho" trên Báo cáo tình hình tài chính nhà nước cùng 
kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nểu 
tổng số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng sổ dư đầu kỳ; sổ liệu chỉ tiêu này được trừ vào 
số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu tồng số dư cuối kỳ lớn hơn tổng số dư đầu 
kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. 

+ (Tăng)/Giảm các khoản phải thu: phản ánh tình hình thanh toán vả biến 
động các khoản phải thu của nhả nước phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được xác định bằng cách lấy tổng số đư cuối kỳ trừ đi tổng số 
dư đầu kỳ của chỉ tiêu "Các khoản phải thu" và chỉ tiêu "Tài sản ngắn hạn khác" 
trên Báo cáo tình hình tài chính nhà nước cùng kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu 
tổng số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng số dư đầu kỳ; số liệu chỉ tiêu này được trừ vào 
số thăng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu tổng số dư cuối kỳ lớn hơn tổng số dư đầu 
kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. 

+ Tăng/(Giảm) các khoản phải trả: phản ánh tình hình thanh toán và biến 
động các khoản phải trả nhà nước phát sinh trong kỵ báo cáo. 
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Chỉ tiêu này được xác định bằng cách lấy tổng số dư cuối kỳ trừ đi tổng số 
dư đầu kỳ trên Báo cáo tình hình tài chính nhà nước cùng kỳ báo cáo của các chỉ 
tiêu "Các khoản phải trả ngắn hạn khác" (không gồm các khoản phải trả lãi tiền 
vay, các khoản phải trả liên quan đến tái cơ cấu vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp,...) và "Các khoản phải trả dài hạn khác" trên Báo cáo tình hình tài chính 
nhà nước cùng kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu 
tổng số dư cuối kỳ lớn hơn tổng số dư đầu kỳ; số liệu chi tiêu này được trừ vào 
số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu tổng số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng số dư đầu 
kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. 

+ Các khoản điều chỉnh khác: phản ánh các khoản thu khác, chi khác bằng 
tiền của hoạt động chính phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh; trừ chỉ tiêu "Tiền lãi vay đã tò trong kỳ" trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của KBNN; trừ chi tiêu "Chi khác từ hoạt động 
chinh"; eộng "Thu khác của hoạt động chính" trên Báo cáo cung cấp thông tín 
tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương. 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu 

Phản ánh chênh lệch giữa tổng sổ tiền thực ứra vào và tổng số tiền thực chi 
ra từ hoạt động chủ yếu trong kỳ báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu của chỉ tiêu 
"Thặng dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo" và "Điều chỉnh các khoản". Nếu số liệu 
này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn. 

2. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư 

2.1. Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài 
hạn khác. 

Phản ánh tổng số tiền đã thực chí mua sắm, xây dựng tài sản cố định hữu 
hình, tài sản cố định vô hình; đầu tư xây dựng cơ bản dở dang; tiền chi cho giai 
đoạn triển khai đã được vổn hoá thành TSCĐ vô hình; tiền chi cho hoạt động đầu 
tư xây dựng cơ bản dở dang trong kỷ báo cáo; không bao gồm số thực chi bằng tài 
sản phi tiền tệ. ' • , 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng giá trị của các chỉ 
tiêu: . 



+ "Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định" trên Báo cáo cung cấp thông tin 
tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương. 

+ "Chi NSNN cấp trung ương mua sắm, xây dựng TSCĐ" trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của KBNN; 

+ "Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác" 
trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tất cả các tỉnh. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ khỏi luồng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và 
được ghi bằng số âm dưới hĩnh thức ghi trong ngoặc đơn. 

2ệ2 Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn 
khác 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền thu được tò việc thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ, tài sản dài hạn khác trong kỳ báo cáo, bao gồm cả số tiền thực thu từ các 
khoản Ĩ1Ợ phải thu từ kỳ trước liên quan đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và 
các tài sản dài hạn khác. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng giá trị của các chỉ 
tiêu: 

+ "Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định" trên Báo cáo cưng cấp thông tin 
tài chính của: KBNN; các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương. 

+ "Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn 
khác" trên Báo cáo ỉưu chuyển tiền tệ của tất cả các tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được cộng vào luồng tiền thuần từ hoạt động đầu 
tư. 

2.3. Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền cho vay, đầu tư góp vốn vào các đơn vị 
và các khoản đầu tư khácẳ Chi tiêu này không bao gồm số tiền đã chi cho vay, góp 
vốn và đầu tư phát sinh trọng nội bộ khu vực nhà nước. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng giá trị eủa các chỉ tiêu: 

+ "Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác" trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương. 

+ "Tiền chi cho vay, đầu tư trong năm báo cáo" trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của Cục QLN&TCĐN, Cục TCDN, BHXH; 
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+ "Tiền chi đầu tư, góp vốn cho các doanh nghiệp, các quỹ" trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của KBNN; 

+ "Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư" trên Báo cáo tài chính nhà nước 
của các tỉnh. 

- Sau đó, loại trừ số tiền chi cho vay, đầu tư phát sinh từ các giao dịch nội 
bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chinh của: đơn vị dự toán cấp I thuộc 
ngân sách cấp trung ương; Cục QLN&TCĐN; Cục TCDN; BHXH, KBNN cấp 
tỉnh. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ khỏi luồng tiền thuần tò hoạt động đầu tư và 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. 

2.4. Tiền thu gốc khoản cho vay; bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu 
tư 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền thực thu các khoản gốc cho vay, tiền thu 
từ bán cổ phần, vốn góp, các khoản đầu tư khác (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 
trên 3 tháng), bao gồm cả số tiền thực thu từ các khoản nợ phải thu từ kỳ trưóc. 

Chi tiêu này không bao gồm tiền thực thu từ việc thu hồi gốc các khoản cho 
vay, bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư phát sinh từ các giao địch nội bộ 
trong khu vực nhà nước. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng các chỉ tiêu: 

+ "Tiền thu gốc" của chỉ tiêu "Tiền thu từ các khoản đầu tu" trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị đự toán cấp I thuộc ngân sách cấp 
trung ương. -

+ "Tiền thu gốc cho vay, đầu tư" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 
của Cục QLN&TCĐN; Cục TCDN; BHXH. 

+ "Tiền thu gốc các khoản đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp" trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của: Cục TCDN, KBNN. 

+ "Tiền thu gốc khoản cho vay; bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư" 
trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các tỉnh. 

- Sau đó, loại trừ số tiền thu cho vay, góp vốn, đầu tư phát sinh tò giao dịch 
nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của: Cục QLN&TCĐN, Cục 
TCDN, BHXH, KBNN cấp tỉnh, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp 
trung ương. . ; 
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Số liệu của chỉ tiêu này được cộng vào luồng tiền thuần từ hoạt động đầu 
tư. ' 

-2ắ5. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền thực thu từ lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức và 
lợi nhuận nhận được từ hoạt động cho vay, đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác, 
bao gồm cả số tiền thực thu từ các khoản nợ phải thu kỳ trước. 

Chỉ tiêu này không bao gồm số thực thu từ các khoản lãi cho vay, cổ tức và 
lợi nhuận được chia phát sinh nội bộ trong khu vực nhà nước. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng các chỉ tiêu: 

+ "Tiền thu lãi" thuộc chỉ tiêu "Tiền thu từ các khoản đầu tư" trên Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách 
cấp trung ương. 

+ "Tiền thu lãi do cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ"; "Thu lãi tiền ứng 
vốn"; "Thu lãi tiền gửi, lãi từ ủy thác quản lý vốn tạm thời nhàn rỗi" trên Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục QLN&TCĐN; "Tĩền thu ỉãi Cục 
TCDN; BHXH. 

+ "Tiền thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn ỉại sau khi trích lập 
các quỹ" trên Báo cáo cung cấp thõng tin tài chính của KBNN. 

+ "Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia" trên Báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ của các tỉnh. 

- Sau đó, loại trừ chỉ tĩêư tiền thu lãi các khoản đầu tư, cho vay, góp vốn 
phát sinh từ giao địch nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tải chính của Cục 
QLN&TCĐN; Cục TCDN; KBNN. 

Số liệu của chỉ tiêu này được cộng vào luồng tiền thuần từ hoạt động đầu 
tư. . • 

2.6. Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư 

Phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thực thu vào và tổng số tiền thực chi 
ra từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo. 

' Số liệu của chỉ tiêu này được tính bằng tổng cọng số liệu của các chỉ tiêu 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 nêu tại mục này. Nếu sổ liệu chỉ tiêu này là số âm, thì được trình 
bày dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. " " • 
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3. Lưu chuyển tiền từ hoat động tài chính 

3.1. Tiền thu từ khoản đi vay 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền thu được từ khoản vay ngắn hạn, dài hạn 
của các chính phủ, ngân hàng, các tổ chức tài chính, tín dụng và các đối tượng 
khác (kể cả số tiền vay chuyển thẳng cho nhà thầu, người cung cấp hàng hoá dịch 
vụ). 

Chỉ tiêu này không bao gồm số tiền vay nhận được phát sinh từ các giao 
dịch nội bộ trong khu vực nhà nước. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng giá trị các chỉ tiêu: 

+ "Tiền thu từ các khoản đi vay" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 
của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương. -

+ "Tiền thu từ các khoản đi vay nước ngoài của Chính phủ"; "Tiền thu từ 
các khoản đi vay trong nước của Chính phủ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của KBNN. 

+ "Tiền thu từ khoản đi vaý" trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các tinh. 

- Sau đó, loại trừ chi tiêu "Tiền thu từ khoản vay nội bộ" trên Báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính của KBNN. 

Số liệu của chi tiêu này được cộng vào luồng tiền thuần từ hoạt động tài 
chính. 

3.2. Tiền chỉ hoàn trả khoản gốc vay 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng sổ tiền đã hoàn trả gốc vay (kể cả tiền trả nợ gốc 
trái phiếu thông thường, trái phiếu chuyển đổỉ có điều khoản bắt buộc người 
phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai, trong kỳ báo 
cáo). 

Ghỉ tiêu này không bao gồm số tiền hoàn trả gốc vay cho các đơn vị phát 
sinh trong nội bộ khu vực nhà nước (giao dịch nội bộ liên quan đến hoàn trả nợ 
gốc vay). 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng cácx chỉ tiêu: 

+ "Tiền hoàn trả gốc vay" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các 
đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân .sách cấp Trung ương. . 
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+ "Tiền trả nợ trong kỳ" (bao gồm cả gốc, lãi, phí, nếu có) trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của KBNN. 

+ "Tiền chi hoàn trả nợ gốc vay" trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các 
tỉnh. 

Sau đó, loại trừ chỉ tiêu "Chi hoàn trả gốc vay" của các khoản NSNN vaỵ 
các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (gồm Quỹ bảo hiểm, Quỹ hỗ trợ sắp 
xếp và phát triển doanh nghiệp, Quỹ tích lũy trả nợ,...) trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của KBNN. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ khỏi luồng tiền thuần từ hoạt động tài chính và 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. 

3.3. Tiền thu từ hoạt động tài chính khác 

Phản ánh tồng số tiền thực nhận từ hoạt động tài chính khác trong kỷ báo cáo 
(như nhận vốn góp bằng tiền từ các đơn vị bên ngoài khu vực nhà nước, các hoạt 
động tài chính khác...). Chi tiêu này không bao gồm số tiền thu hoạt động tài 
chính khác phát sinh trong nội bộ khu vực nhà nước. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác đĩnh bằng cách: 

- Cộng giá trị của các chỉ tiêu: "Tiền tíiu từ hoạt động tài chính khác" trên 
Báo cáo ỉ ưu chuyển tiền tệ của các tỉnh; "Tiền nhận vổn góp" trên Báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính của các đơn vị đự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung 
ương. 

- Sau đó, trừ đi (-) số tiền nhận vốn góp phát sinh trong nội bộ khu vực nhà 
nước trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của: các đơn vị dự toán cấp I 
thuộc cấp trung ương, KBNN cấp tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được cộng vào luồng tiền thuần từ hoạt động tài 
chính. 

3.4. Tiền chi từ hoạt động tài chính khác 

Phản ánh tổng số tiền đã chi cho các hoạt động tài chính khác (như cổ tức/lợi 
nhuận đã trả bằng tiền cho các đơn vị bên ngoài khu vực nhà nước, các hoạt động 
tài chính khácẻ..). Chỉ tiêu này không bao gồm số tiền chi hoạt động tài chính khác 
trong nội bộ khu vực nhà nước. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng giá trị của chỉ tiêu "Tiền cổ tức/lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu" trên 
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Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị cấp I thuộc ngân sách cấp 
trung ương và chỉ tiêu "Tiền đã chi cho hoạt động tài chính khác của nhà nước" 
trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN; chỉ tiêu tương ứng trên Báo 
cáo tài chính nhà nước tỉnh. 

- Sau đó, trừ đi (-) số cổ tức/ lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu phát sinh trong 
khu vực nhà nước trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự 
toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ khỏi luồng tiền thuần từ hoạt động tài chính và 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 

3.5. Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính 

Phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thực thu vào và tổng số tiền thực chi 
ra từ hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu của các chỉ tiêu 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4 nêu tại mục này. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong 
ngoặc đơn. 

4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 

Phản ánh chênh lệch giữa tổng sổ tiền thực thu vào với tồng số tiền thực chi 
ra từ các hoạt động chủ yếu, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tính bằng tổng số của 3 chỉ tiêu "Lưu chuyển 
thuần từ hoạt động chủ yếu", "Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tu", "Lưu 
chuyển thuần từ hoạt động tài chính". Nếu số liệu chỉ tiêu nảy này là sổ âm thì 
ghi trong ngoặc đơn. 

5. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 

Phản ánh giá trị của Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầụ 
kỳ báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiệu này được lấy từ chỉ tiêu Tiền và các khoản tựơng đương 
tiền đầu kỳ trên Báo cáo tình hình tài chinh nhà nước của cùng kỳ báo cáo. 

6. Ảnh hưởng của chênh lêch tỷ giá 

Phản ánh tổng số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối kỳ của 
tiền và các khoản tương đương tiền có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.'J 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng họp từ chỉ tiêu "Anh hưởng của chênh 
lệch tỷ giá"* trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính oửà các đon vị cấp I thuộc 
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ngân sách cấp trung ương; chỉ tiêu "Số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư 
ngoại tệ cuối kỳ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN; chỉ tiêu 
tương ứng trên Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh. Trường hợp lỗ tỷ giá, số liệu chỉ 
tiêu này được trình bày là số âm bằng cách ghi trong ngoặc đơn. 

7ẻ Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 

Phản ánh giá trị của tiền và tương đương tiền thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được tính bằng tổng giá trị các chỉ tiêu "Lưu chuyển tiền thuần 
trong kỳ", "Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ", "Ảnh hưởng của chênh 
lệch tỷ giá 

Đồng thời, chỉ tiêu này cũng bằng số dư cuối kỳ của chỉ tiêu "Tiền và tương 
đương tiền" trên Báo cáo tình hình tài chính nhà nước. • 

IV. Thuyết minh Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc 

1. Các thông tin chung 

Trình bày các thông tin chung bao gồm: 

- Khái quát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong kỳ báo cáo; 

- Kỳ báo cáo và đơn vị tiền tệ được sử dụng đối với Báo cáo tài chính nhà 
nước; 

- Chuẩn mực kế toán hoặc chể độ kế toán áp đụng khi lập Báo cáo tài chính 
nhà nước. 

2. Thuyết minh các số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính nhà nước 
toàn quốc 

Đơn vị lập báo cáo trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình 
bày trong Báo cáo tình hình tài chính nhà nước để giúp người sử đụng hiểu rõ 
hơn nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn của Nhà nước 
trên phạm vi toàn quốc. 

Số liệu đầu kỳ được lấy từ số liệu cuối kỳ trong Thuyết minh Báo cáo tài 
chính nhà nước năm trước, số liệu cuôi kỳ được lập trên cơ sở số liệu lấy từ: 

+ Báo cáo tình hình tài chính nhà nước năm nay. 

+ Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN các cấp, C.Ợ quaaThuế, 
Cục Quản lý công sản, Tổng cục Hải quan, Tổng cục dự trữ Nhà nước, Cục Tài 
chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Cục Quản 
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lý Nợ và Tài chính đối ngoại, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung 
ương. 

+ Các tài liệu có liên quan khác. 

- Thuyết minh, giải trình về việc điều chỉnh số dư đầu kỳ (nếu có). 

Đơn vị lập báo cáo đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày 
trong phần này theo nguyên tắc phù hợp vói số dẫn chiếu (cột Thuyết minh) trên 
Báo cáo tình hình tài chính nhà nước và đảm bảo dễ đối chiếu và có thể so sánh 
giữa các kỳ. 

Jệ Thuyết minh các số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà 
nước toàn quốc 

Đơn vị lập báo cáo trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình 
bày trong Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước để giúp người sử dụng 
hiểu rõ hơn nội dung các khoản mục thu nhập và chi phí của Nhà nước trên 
phạm vi toàn quốc trong kỳ báo cáo. 

Số liệu năm trước được lấy từ sổ liệu năm nay trong Bản thuyết mình Báo 
cáo tài chính nhà nước năm trước. Sô liệu năm nay được lập trên cơ sở sô liệu 
lấy từ: 

+ Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước năm nay. 

+ Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN các cấp, cơ quan Thuế, 
Tổng cục Hải quan, Tổng cục dự trữ Nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp, 
Cục Quản lý Nợ và Tải chính đối ngoại, các đơn vị đự toán cấp I thuộc ngân 
sách cấp trung ương. 

+ Các tài liệu có liên quan khác. 

- Thuyết minh, giải trình về việc điều chỉnh số liệu năm trước (néu có). 

Đơn vị lập báo cáo đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày 
trong phần này theo nguyên tắc phù hợp với số dẫn chiếu (cột Thuyết minh) trên 
Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước và đảm bảo dễ đối chiếu và có thể 
so sánh giữa các kỳ. 

4. Thuyết minh các số liệu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ toàn quốc 

Trơng phần này, đơn vị lập báo cáo trình bày và' phân tích chi tiết các số 
liệu đã được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ toàn quốc để giúp người 
sử dụng hiểu rõ hơn nội dung các, dòng tiền và các yếu tố ảnh hưởng đến dòng . 
tiền của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc trong kỳ báo cáo. . 
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Số liệu năm trước được lấy từ sổ liệu năm nay trong Thuyết minh Báo cáo 
tài chính nhà nước toàn quốc năm trước, số liệu năm nay được lập trên cơ sở số 
liệu lấy từ: 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ toàn quốc năm nay; 

+ Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN các cấp, cơ quan Thuế, 
Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp, 
Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân 
sách cấp trung ương; 

+ Các tài liệu có liên quan khác. 

- Thuyết minh, giải trình về việc điều chỉnh số liệu năm trước (nếu có). 

Đơn vị lập báo cáo đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày 
trong phần này theo nguyên tắc phù họp với số dẫn từ Báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ và đảm bảo đễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ. 

5ẽ Những thông tin khác 

Trong phần này, đơn vị lập Báo cảo tàì chỉnh nhà nước toàn quổc tíiuyết 
minh, giải trình về những khác biệt trọng yếu giữa Báo cáo tài chính nhà nước 
toàn quốc và Báo cáo quyết toán NSNN. Ngoài ra, đơn vị trình bày những thông 
tin quan trọng khác (nếu có) ngoài những thông tin đã trình bày toong các phần 
trên nhằm cung cấp thông tin mô tả bằng lời hoặc số liệu nhằm giúp cho người 
sử đụng hiểu Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc đã được trình bày trung 
thực, hơp lý. 

Khi trình bày thông tin thuyết minh ở phần này, tuỳ theo yêu cầu và đặc 
điểm thông tin, đơn vị có thể đưa ra biểu mẫu chi tiết một cách phù hợp và 
những thông tin so sánh cẩn thiết. 

B. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LẬP CÁC CHỈ TIÊU TRÊN 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH 

I. Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh 

1. Tài sản 

7.iể ràiẻ sản ngắn hạn 

Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tại thơi điểm kết thúc năm báo cáo 
của tiền, các khoản tưcrng đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác của Nhà nước 

trên phạm vi 'tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là phạm vi tỉnh) 
có thời hạn sử dụng, luân chuyển hoặc thu hồi từ 12 tháng trở xuống. ÌT-ÍP 
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1. ỉ. ỉ. Tiền và các khoản tưong đương tiền 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị tiền và các khoản tương đương tiền 
của Nhà nước trên phạm vi tỉnh tại thời điểm kết thúc năm báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu: "Tiền và các khoản 
tương đương tiền" trên Báo cáo tổng họp thông tin tài chính huyện, Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; chỉ tiêu "Tiền" trên 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục Thuế, các đơn vị dự toán cấp I 
thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

1.1.2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 

Đây là chỉ tiêu phản ánh tổng giá gốc các khoản đầu tư tài chính của Nhà 
nước trên phạm vi tỉnh có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống tại thời điểm 
kết thúc năm báo cáo như: tiền gửi có kỳ hạn, đầu tư trái phiếu, đầu tư vào các 
loại chứng khoán nợ khác... Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản đầu tư tài 
chính ngắn hạn phát sinh từ các giao dịch nội bộ. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng giá trị của các chỉ tiêu: "Đầu tư tài chính ngắn hạn" trên Báo cáo 
tổng hợp thông tin tài chính huyện; Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các 
đan vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

- Sau đó, loại trừ giá trị khoản đầu tư tài chính ngắn hạn vào các đơn vị dự 
toán cấp I khác (thuộc cùng phạm vi tỉnh) trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và Báo cáo cưng cấp 
thông tin tài chính của KBNN cấp huyện. 

1.1.3. Các khoản phải thu 

Đây ỉà chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu tại thời điểm 
kết thúc năm báo cáo, bao gồm: phải thu các khoản lãi cho vay; phải thu cổ tức, 
lợi nhuận được chia từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước; phải thu thuế, 
phí, lệ phí; phải thu khách hàng; trả trước cho người bán' và các khoản phải thu 
khác. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải thu phát sinh từ các giao dịch 
nội bộ. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng chỉ tiêu "Các khoản 
phải thu" trên Báo cáo tổng họp thông tin tài chính huyện; Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và số 
liệu cậo.khoản phải thu thuế và thu nội địa khác, thuộc--ngân sách cấp tỉnh (được 
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xác định trên cơ sở "Các khoản phải thu" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của cơ quan Thuế và bộ tỷ lệ điều tiết theo quy định). 

Sau đó, loại trừ số liệu phải thu nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của: các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; KBNN cấp huyện. 

1.1.4. Hàng tồn kho 

Đây là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá gốc của các loại hàng tồn kho của Nhà 
nước trên phạm vi tỉnh tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. 

Số liệu của chi tiêu này được xác định bằng cách cộng các chỉ tiêu: "Hàng 
tồn kho" trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện và Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

1.1.5. Cho vay ngắn hạn 

Không phát sinh chỉ tiêu này trên phạm vi tỉnh. 

1.1.6. Tài sản ngắn hạn khác 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị của các tài sản ngắn hạn khác của Nhà 
nước trên phạm vi tính (không được phân loại là một trong các tài sản ngắn hạn 
kể trên), có thòi hạn thu hồi hoặc sử đụng từ 12 tháng trở xuống tại thời điểm 
kết thúc năm báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu: "Tài sản ngắn hạn 
khác" trên Báo cáo tong hợp thông tin tải chính huyện; "Tài sản khác" (ngắn 
hạn) trên Báo cáo cung cấp thông tin tải chính của các đơn vị dự toán cấp I 
thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

1.2. Tài sản dài hạn 

Tài sản dài hạn phản ánh giá trị hoặc giá trị còn lại của các loại tài sản Nhà 
nước trên phạm vi tỉnh có thòi hạn thu hồi, sử đụng trên 12 tháng tại thời điểm 
kết thúc năm báo cáo. 

1.2.1. Đầu tư tài chính dài hạn 

Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị gốc các khoản đầu tư dài hạn 
của Nhà nước trên phạm vi tỉnh có thời hạn thu hồi trên 12 tháng tại thời điểm 
kết thúc năm báo cáo. Trong đó: 

- Vốn nhà nươc tại các doanh nghiệp: Chỉ tiêu này phản ảnh giầ trị các 
khoản đàu tư, góp vốn, vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và 

* các tổ chức tài chính tại thời điểm kết thúc năm báo cáo. 
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Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu "Vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính do địa phương quản lý" trên 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Sở Tài chínhệ 

- Vốn góp: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản đầu tư, góp vốn vào các 
đơn vị khác bằng tiền hoặc bằng hiện vật có thời gian thu hồi trên 12 tháng. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu "Vốn góp" trên Báo 
cáo tổng họp thông tin tài chính huyện và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 
tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

- Đầu tư tài chính dài hạn khác: Chỉ tiêu này phản ánh giá trị của các khoản 
đầu tư khác (ngoài 2 loại nêu trên) có thời hạn thu hồi trên 12 tháng kể từ thời 
điểm kết thúc năm báo cáo như: tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu... 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

+ Cộng các chỉ tiêu: "Đầu tư tài chính dài hạn khác" trên Báọ cáo tổng hợp 
thông tin tài chính huyện; Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị 
dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; 

+ Sau đó loại trừ khoản "Đầu tư tài chính đài hạn ra ngoài đơn vị cỉự toán 
cấp I (trong cùng tỉnh) trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chỉnh của các đơn vị 
dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
KBNN cấp huyện. 

1.2.2. Cho vay dài hạn 

Không phát sinh chỉ tiêu này ở tỉnh. 

1.2:3. Xây dựng cơ bản dở dang 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các chi phí liên quan đến việc mua sắm 
TSCĐ, xây dựng cơ bản và nâng cấp TSCĐ đở dang cuối kỳ chưa hoàn thành 
hoặc đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng tại các đơn vị trong 
khu vực nhà nước trên phạm vi tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu "Xây dựng cơ bản dở 
dang" trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện và Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

Ị,2.4. Tài sản cổ định hữu hình . . -

Đây là chỉ tiêu tổng họp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi 
hao mòn lũy kế và khấu hao lũy ké) của các loại tài sản cố định hữu., hình củạ 
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Nhà nước trên phạm vi tỉnh tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo và được chi tiết 
theo: Tài sản kết cấu hạ tầng; Bất động sản, nhà cửa, thiết bị. 

- Tài sản kết cấu hạ tầng: số liệu của chỉ tiêu này được tổng họp từ chỉ tiêu 
tương ứng trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện và tổng giá trị còn lại 
tại thời điểm cuối năm báo cáo của Tài sản kết cấu hạ tầng giao cho tỉnh quản lý 
trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục Quản lý công sản (không gồm 
các tài sản kết cấu hạ tầng giao cho huyện quản lý). 

- Bất động sản, nhà cửa, thiết bị: số liệu của chỉ tiêu này được tổng họp từ 
chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo tổng họp thông tin tài chính huyện và giá trị còn 
lại của chi tiêu "Tài sản cố định hữu hình" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

1.2.5. Tài sản cổ định vô hình 

Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi 
hao mòn lũy kế và khấu hao lũy kế) của các loại tài sản cổ định vô hình của Nhả 
nước trên phạm vi tỉnh được giao cho các đom vị quản lý và sử dụng tại thời 
điểm kết thúc kỳ báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng hợp thông tin tài chính huyện và chỉ tiêu "Tài sản cố đinh vô hình" trên 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân 
sách cấp tỉnh. 

1.2.6. Tài sản dài hạn khác 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị tại thời điểm kết thúc năm báo cáo của 
các tài sản dải hạn khác của Nhà nước trên phạm vi tỉnh (không được phân loại 
lả một trong các tài sản đài hạn kể trên) có thời hạn thu hồi hoặc sử đựng trên 12 
tháng. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng các chỉ tiêu: "Tài 
sản dài hạn khác" trên Báo cáo tổng họp thông tin tài chính huyện; "Tài sản 
khác" (dài hạn), "Tài sản thuần của các đom vị thực hiện chế độ kế toán khác" 
trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc 
ngân sách cấp tỉnh và cộng số liệu tài sản thuần của các đơn vị dự toán cấp I 
khác thuộp ngân sách cấp tỉnh có quy định riêng về lập Báọ cáo tài chính hoặc 
Báo cáo tài chính hợp nhấưtổng hợp (được xác định là số chênh lệch giữa "Tổng 
tài sản" và "Tổng nợ phải trả" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các 

đơn vị này). 
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2. Nợ phải trả 

2.1. Nợ phải trả ngắn hạn 

Phản ánh tổng giá trị tại thời điểm kết thúc năm báo cáo của các khoản nợ 
phải trả của tỉnh có thời hạn thanh toán từ 12 tháng trở xuống. 

2.1.1. Nợ ngắn hạn 

Đây là chỉ tiêu tổng họp phản ánh tổng giá trị tại thời điểm kết thúc năm 
báo cáo của các khoản đi vay, các khoản nợ của tỉnh có thời hạn thanh toán từ 
12 tháng trở xuống. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản đi vay ngắn hạn phát 
sinh tò các giao dịch nội bộ. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định như sau: 

- Cộng giá tri các chỉ tiêu: "Nợ ngắn hạn" trên Báo cáo tổng hợp thông tin 
tài chính huyện; "Phải trả nợ vay ngắn hạn" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tĩnh. 

2.1.2. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 

Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị tại thời điểm kết thúc năm 
báo cáo của các khoản phải trả khác (không gồm các khoản nợ ngắn hạn nói 
trên) có thời hạn thanh toán còn lại từ 12 tháng trở xuống- Chỉ tiêu này không 
bao gồm các khoản I1Ợ phải trả khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ. 

Số liệu của chỉ tiêu nảy được xác định bằng cách cộng giá trị các chỉ tiêu: 
"Các khoản phải ưả ngắn hạn khác" trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính 
huyện; 'Thải trả về lãi, phí, chi phí khoản vay (nợ) của chính quyền địa phương" 
trên Báo cáo cung cấp thông tin tải chinh của KBNN cấp tình; "Phải trả nhà 
cung cấp", "Các khoản nhận trước của khách hàng", "Tạm thu", "Các quỹ đặc 
thù", "Nợ phải trả ngắn hạn khác" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính các 
đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và cộng số liệu các khoản phải trả 
ngắn hạn khác liên quan đến các khoản thuế và thu nội địa giao cơ quan thuế 
quản lý (được xác định trên cơ sở "Nợ phải trả" trên Báo cáo cung cấp thông tin 
tài chính của cơ quan Thuế và bộ tỷ lệ điều tiết theo quy định). 

- Sau đó, loại trừ các khoản phải trả ngắn hạn phát sinh từ các giao dịch nội 
bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của: các đơn vị dự toán cấp I thuộc 
ngân sách cấp tỉnh, KBNN cấp huyện. " " 

2ẳ2. Nợ phải trả dài hạn 
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Phản ánh tổng giá trị tại thời điểm kết thúc năm báo cáo của các khoản nợ 
phải trả của tỉnh có thời hạn thanh toán trên 12 tháng. 

2.2.1. Nợ dài hạn 

Đây là chỉ tiêu tổng họp phản ánh tổng giá trị tại thời điểm kết thúc năm 
báo cáo của các khoản đi vay, còn nợ các chính phủ, ngân hàng, tổ chức, công ty 
tài chinh và các đối tượng khác có thời hạn, thanh toán trên 12 tháng. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định: 

Cộng tổng giá trị của các chỉ tiêu: "Nợ dài hạn" trên Báo cáo tổng họp 
thông tin tài chính huyện; "Nợ dài hạn của chính quyền địa phương" (số liệu chi 
tiết của từng tỉnh) trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN; "Phải 
trả nợ vay" (dài hạn) trên Báo cáo cung cấp thông tỉn tài chính của các đơn vị dự 
toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

2.2.2. Các khoản phải trả dài hạn khác 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tại thời điểm kết thúc năm báo cáo của các 
khoản phải trả đài hạn khác có thời hạn thanh toán trên 12 thảng. Chỉ tiêu này 
không bao gồm các khoản nợ phải trả dài hạn khác phát sinh từ các giao dịch nội 
bộ. 

Sổ liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng giá trị các chỉ tiêu: 

- Chỉ tiêu: "Các khoản phải trả đài hạn khác" trên Báo cáo tổng hợp thông 
tin tài chính huyện; 

- Chỉ tiêu "Các khoản nhận trước chưa ghi thu", "Nạ phải trả khác" (đài 
hạn) trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính các đơn vị dự toán cấp I thuộc 
ngân sách cấp tỉnh; 

- Sau đó, loại trừ số liệu về phải trả nộĩ bộ (nếu có) trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh, KBNN cấp 
huyện. 

3. Nguồn vốn 

Phản ánh toàn bộ giá trị các nguồn vốn của tỉnh tại thời điểm kết thúc năm 
báo cáo bao gồm: nguồn vốn hình thành tải sản, thặng dư/thâm hụt lũy kế và các 
•nguồn vốn khác , . . .  »* , .  .  .  . .  . .  .  

a) Nguồn vốn hình thành tài sản 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị nguồn vốn kinh doanh, nguồn vốn hình 
thành tài sản khác của tỉnh tại thời điểm kết thúc năm báo cáo. 
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Số liệu của chỉ tiêu này được tổng họp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng họp thông tin tài chính huyện và chỉ tiêu "Nguồn vốn kinh doanh" trên Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách 
cấp tỉnh; số liệu nguồn vốn hình thành tài sản sản của Nhà nước thuộc cấp tỉnh 
(được xác định căn cứ vào: giá trị còn lại của "Tài sản kết cấu hạ tầng" của Nhà 
nước thuộc cấp tỉnh trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của Cục Quản lý 
công sản; số liệu "Vốn của nhà nước tại doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức 
tài chính do địa phương quản lý" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
Sở Tài chính, thông tin tài chính liên quan khác của Nhà nước như tiền mặt, tiền 
gửi ngân hàng,... trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh). 

b) Thặng dư/thâm hụt lũy kế 

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động lũy kế đến thòi điểm kết thúc năm 
báo cáo. 

Sổ liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng hơp thông tin tài chính huyện và chỉ tiêu "Thặng dư/thâm hụt lũy kế" trên 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân 
sách cấp tỉnh- (Trường họp là thâm hụt thì số liệu chỉ tiêu này được gjii bằng số 
âm dưới hình thửc ghi trong ngoặc đơn). 

c) Nguồn vén khác 

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các nguồn vốn khác tại thời điểm kết thúc năm 
báo cáo. 

Số liệu của chi tiêu này được tong hợp từ các chi tiêu: "Nguồn vốn khác" 
trên Báo cáo tổng hợp thông tin tải chính huyện; "Các quỹ", "Tài sản thuần 
khác", "Tải sản thuần của dơn vị thực hiện chế độ kế toán khác" trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tải chính của các đơn vị đự toán cấp I thuộc ngân sách cấp 
tỉnh; số liệu tài sản thuần của đon vị dự toán cấp I khác thuộc ngân sách cấp tỉnh 
có quy định riêng về lập Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất/tổng 
họp (số chênh lệch giữa "Tổng tài sản" Và "Nợ phải trả" trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của các đơn vị này). 

II. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước tỉnh 

1. Thu nhập 

Phản ánh toàn bộ giá trị các khoản doanh thu phát sinh trong năm báo cáo; 
được phân loại thành doanh thu thuộc NSNN và doanh thu không thuộc NSNN. 

1.1. Doanh thu thuộc NSNN i v , 
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Phản ánh các khoản doanh thu của Nhà nước thuộc ngân sách tỉnh phát 
sinh trong năm báo cáo, bao gồm: 

1.1.1. Doanh thu thuế 

Phản ánh tổng số doanh thu thuế thuộc ngân sách tỉnh phát sinh trong năm 
báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng giá trị của chỉ tiêu: 
"Doanh thu thuế" trên Báo cáo tổng họp thông tin tài chính huyện và số liệu 
doanh thu thuế nội địa thuộc ngân sách cấp tỉnh (được xác định trên cơ sở "Thu 
thuế nội địa phát sinh trong năm" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
cơ quan Thuế; bộ tỷ lệ điều tiết theo quy định). 

1.1.2. Doanh thu phí, ỉệ phí 

Phản ánh tổng số doanh thu từ phí và lệ phí của Nhà nước thuộc ngân sách 
tỉnh phát sinh trong năm báo cáo; không bao gồm phần được khấu trừ, để lại 
theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. -

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chi tiêu: "Doanh thu phí, lệ 
phf' trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện; "Doanh thu phí, lệ phí 
thuộc ngân sách cấp tỉnh" (được xác định trẽn cơ sở "Thu phí, lệ phỉ phát sinh 
trong năm" trẽn Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan Thuế và bộ tỷ 
lệ điều tiết theo quy định). 

1.1.3. Doanh thu từ dầu thô và khí thiên nhiên 

Không phát sinh chi tiêu này trên Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà 
nước tỉnh. 

1.1.4. Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước 

Phản ánh tổng số doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước 
thuộc ngân sách tỉnh phát sinh trong năm báo cáo, bao gồm: lợi nhuận còn lại 
của doanh nghiệp nhà nước; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn đầu tư 
của nhà nước tại các doanh nghiệp; các khoản doanh thu từ tái cơ câu vôn nhà 
nước tại các dọanh nghiệp; các khoản doanh thu khác từ việc góp vốn và đầu tư 
của nhà nước; 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu chỉ tiêu "Cổ tức, lợi 
nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ" trên Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan Thuế và "Thu hồi vốn của Nhà 

nước" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh. 
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1.1.5. Doanh thu viện trợ không hoàn lại 

Phản ánh doanh thu các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các 
nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho chính quyền địa phương phát sinh 
trong kỳ báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng hợp thông tin tài chính huyện (nếu có) và chỉ tiêu "Thu từ viện trợ không 
hoàn lại cho ngân sách cấp tỉnh" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
KBNN. 

1.1.6. Doanh thu khác 

Phản ánh doanh thu khác thuộc NSNN (ngoại trừ các khoản doanh thu nói 
trên) phát sinh trong năm báo cáo (như thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản; 
thu từ xử phạt vi phạm hành chính, chậm nộp, phạt, tịch thu,...; thu từ bán, thanh 
lý tải sản nhà nước hoặc tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước; doanh thu 
hoạt động tài chính,...). 

Số liệu của chi tiêu này được xác định bằng cách cộng giá trị các chi tiêu: 
"Doanh thu khác" trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chinh huyện; "Thu khác 
của ngân sách nhà nước" (ngân sách cấp tỉnh) trên Báo cáo cung cấp thông tin 
tài chính của: cơ quan thuế (trong đó, đối với các khoản thu phân chia khác của 
NSNN được xác định trên cơ sở sổ liệu thu phân chia khác của NSNN trên Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính của cơ quan Thuế và bộ tỷ lệ điều tiết theo quy 
đinh); KBNN cấp tỉnh (ngoài các khoản tbu khác thuộc NSNN giao cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý). 

L2. Doanh thu không thuộc NSNN 

Phản ánh các khoản doanh thu khác của Nhả nước trên phạm vi tỉnh (gồm 
doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, địch vụ; doanh thu khác không 
thuộc NSNN...) phát sinh trong năm báo cáo. 

1.2.1. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

Phản ánh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức thuộc khu vực Nhà nước ở tỉnh phát sinh trong năm báo 
cáoẻ 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng hợp thông tin tài chính huyện và chỉ tiêu "Doanh thu của hoạt động sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ" trên Báo cáo cung cấp,ỊthÔJQg tin tài chính của các đơn 
vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. .-1 
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Sau đó, loại trừ các khoản doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ phát sinh từ giao dịch nội bộ (giao dịch với đơn vị dự toán cấp I khác trong 
cùng tỉnh) trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I 
thuộc ngân sách cấp tỉnh và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp 
huyện (khoản doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ giữa đơn vị dự 
toán cấp I thuộc ngân sách huyện với đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước trong 
cùng tỉnh). 

1.2.2. Doanh thu hoạt động khác 

Phản ánh các khoản doanh thu khác không thuộc NSNN (ngoài các khoản 
doanh thu nêu trên) của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc khu vực nhà nước ở 
tỉnh phát sinh trong năm báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng giá trị các chỉ tiêu: 

+ "Doanh thu hoạt động khác" trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính 
huyện; 

+ "Doanh thu tò nguồn phí được khấu trừ để lại"; "Doanh thu của hoạt 
động tài chính; "Thu nhập khác"; ccThặng dư trong năm của đơn vị thực hiện 
CĐKT khác" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán 
cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

- Sau đó, loại trừ các khoản doanh thu hoạt động khác (gồm "Doanh thu từ 
nguồn phí được khấu trừ để lại"; "Thu nhập khác") phát sinh từ các giao địch 
nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I 
thuộc ngân sách cấp tỉnh và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp 
huyện (khoản đoanh thu từ nguồn phí được khấu trừ để lại, thu nhập khác phát 
sinh từ giao dịch giữa đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách huyện với đơn vị 
khác thuộc khu vực nhà nước trong cùng tỉnh). 

2. Chi phí • • 

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các khoản chi phí từ nguồn ngân sách tỉnh và 
các khoản chi phí khác của nhà nước phát sinh trên phạm vi tỉnh trong năm báo 
cáo, được phân loại thành: chi phí từ nguồn NSNN và chi phí từ nguồn ngoài 
N S N N .  . . . .  .  

2./ế Chỉ phỉ từ nguồn NSNN 
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Phản ánh các khoản chi phí từ nguồn ngân sách tỉnh phát sinh trong năm 
báo cáo. 

2.1.1. Chi phí tiền lương, tiền công và chi phỉ khác cho con người 

Phản ánh các khoản chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con 
người phát sinh trong năm báo cáo và được chi từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng hợp thông tin tài chính huyện và chỉ tiêu "Chi phí tiền lương, tiền công và 
chi phí khác cho nhân viên" từ nguồn NSNN, nguồn viện trợ, nguồn vay nợ 
nước ngoài trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp 
I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

2.1.2. Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ 

Phản ánh chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử đụng phát sinh trong năm 
báo cáo và được chi từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng hợp thông tin tài chính huyện; chỉ tiêu "Chi phí vật tư, công cụ và địch vụ" 
từ nguồn NSNN, nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài trên Báo cáò cung cấp 
thông tín tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

2.1.3. Chi phỉ hao mòn 

Phản ánh chi phí hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng của Nhà nước do tình 
quản lý; chi phí hao mòn tải sản cố định được hình thành từ nguồn ngân sách 
nhà nước phát sinh trong năm báo cáo tại các đom vị thuộc khu vực nhà nước 
trên phạm vi tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chi tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng hợp thông tin tài chính huyện; chỉ tiêu "Chi phí hao mòn TSCĐ" từ nguồn 
NSNN trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I 
thuộc ngân sách cấp tỉnh; chỉ tiêu "Tăng trong năm" về khấu hao, hao mòn lũy 
kế của tài sản kết cấu hạ tầng do cấp tỉnh quản lý trên Báo cáo cung cấp thông 
tin tài chính Cục Quản lý công sản; 

.2.1.4. Chi phí tài chính 

Phản ánh chi phí lãi vay, phí và lệ phí liên quan đến các khoản nợ của 
chính quyền địa phương phát sinh trong năm báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 
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- Cộng giá trị của chỉ tiêu "Chi phí lãi, phí của các khoản nợ của chính 
quyền địa phương" trên các Báo cáo cung cấp thông tin tài chírứi của KBNN. 

2.1.5. Chi phí khác 

Phản ánh các khoản chi phí khác (ngoài các khoản chi phí nêu trên) từ 
nguồn ngân sách tỉnh phát sinh trong năm báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng hợp thông tin tài chính huyện; chỉ tiêu "Chi phí hoạt động khác" từ nguồn 
ngân sách cấp tỉnh trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự 
toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và "Chi từ nguồn ngân sách cấp tỉnh cho 
khoản hoàn, nộp thừa thuế và các khoản thu khác" và "Các khoản chi khác từ 
nguồn NSNN" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh. 

Sau đó, loại trừ chỉ tiêu "Chi phí hoạt động", "Chi phí từ nguồn viện trợ, 
vay nợ nước ngoài" phát sinh từ giao dịch nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông 
tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương và Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh (là khoản chi phí hoạt động 
và chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài phát sinh giữa đom vị dự toán 
cấp I thuộc ngân sách tỉnh vói các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước ở ngoài 
tỉnh). 

2.2. Chi phí từ nguồn ngoài NSNN 

2.2.1. Chi phỉ tiền lương, tiền công và chi phỉ ỉởiác cho con người 

Phản ánh các khoản chi phí của Nhà nước trên phạm vi tinh về tiền lương, 
tiền công và chi phí khác cho người lao động phát sinh trong năm báo cáo và 
được chi từ nguồn ngoài ngân sách tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tồng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng hợp thông tin tài chính huyện và chỉ tiêu "Chi phí tiền lương, tiền công và 
chi phí khác cho nhân viên" trong Chi phí hoạt động (từ nguồn hoạt động khác 
được để lại); Chi phí hoạt động thu phí; Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 
dịch vụ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I 
thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

2.2.2. Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ 

Phản ánh chi phí của Nhà nước trên phạm vi tỉnh về vật tư, công cụ và dịch 
vụ đã sử dụng phát sinh trong năm báo cáo và được chi từ nguồn ngoài ngân 
sách tỉnh. . .. 
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Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng hợp thông tin tài chính huyện và các chỉ tiêu: "Chi phí vật tư, công cụ và 
dịch vụ đã sử dụng" trong Chi phí hoạt động (từ nguồn hoạt động khác được để 
lại); Chi phí hoạt động thu phí; Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ 
trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc 
ngân sách cấp tỉnh. 

2.2.3. Chi phí khấu hao . 

Phản ánh chi phí của Nhà nước về hao mòn, khấu hao phát sinh trên phạm 
vi tỉnh trong năm báo cáo từ nguồn ngoài NSNN. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng họp thông tin tài chính huyện và chỉ tiêu "Chi phí khấu hao/hao mòn 
TSCĐ" trong Chi phí hoạt động (từ nguồn hoạt động khác được để lại), "Chi phí 
khấu hao TSCĐ" trong Chi phí hoạt động thu phí; chỉ tiêu "Chi phí khấu 
hao/hao mòn" trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên Báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

2.2.4. Chi phỉ tài chỉnh 

Phản ánh chi phí tài chính của Nhà nước trên phạm vi tỉnh phát sinh toong 
năm báo cáo từ nguồn ngoài NSNN-

số liệu của chỉ tiêu này được tong hợp từ các chỉ tiêu: 

- "Chi phí tài chính" trên Báo cáo tài chính tổng hợp thông tin tài chính 
huyện; 

- "Chi phí hoạt động tài chính" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 
của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; 

2.2.5. Chi phí khác: 

Phản ánh các khoản chi phí khác của Nhà nước trên phạm vi tỉnh phát sinh 
trong năm báo cáo (ngoài các khoản chi phí nêu trên) từ nguồn ngoài NSNN. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng các chỉ tiêu: 

- "Chi phí khác" trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chinh huyện; 

- "Chi phí hoạt động khác" trong Chi phí hoạt động (từ nguồn hoạt động 
khác đứợc để lại); Chi phí hoạt động thu phí; Chi -phí hoạt động sản xưất kinh 
doanh dịch vụ; "Chi phí khác" trong Hoạt động khác tại đơn vị HCSN; "Chi phí 
thuế TNDN"; "Thâm hụt trong năm của đơn vị .thực hiện CĐKT khác" trên Báo 
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cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách 
cấp tỉnh. 

Sau đó, loại trừ chỉ tiêu "Chi phí hoạt động thu phí", "Chi phí khác" phát 
sinh từ giao dịch nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị 
dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính 
của KBNN cấp huyện (chi phí của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách huyện 
phát sinh từ giao dịch nội bộ với đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước trong 
cùng tỉnh). 

3. Thặng dư (hoặc thâm hụt) 

Phản ánh kết quả hoạt động phát sinh trong năm báo cáo từ nguồn NSNN 
và nguồn ngoài NSNN. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổng họp từ số liệu chênh lệch giữa chỉ tiêu 
"Thu nhập" và "Chi phí" trên Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước 
tỉnh. Trường họp thu nhập lớn hơn chi phí là thặng dư, trường hợp thu nhập nhỏ 
hơn chi phí là thâm hụt (ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn). 

HL Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tỉnh 

L Luru chuyển tiền từ hoạt động chủ yếu 

- Chỉ tiêu Thặng dư/(Thâm hụi) trong kỳ bảo cáo 

Chỉ tiêu này được xác định bằng cách lấy chi tiêu Thặng dư (hoặc Thâm 
hụt) trên Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước tỉnh của cùng kỳ báo cáo 
trừ đi chỉ tiêu "Thặng dư/ (hoặc thâm hụt) trong năm của đơn vị thực hiện Chế 
độ kế toán khác" trên Báo cáo cưng cấp thông tin tài chính của đơn vị dự toán 
cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. Trường hợp thâm hụt (số âm) thì ghi trong ngoặc 
đơn. 

- Điều chỉnh các khoản: 

Các khoản điều chỉnh là các khoản mục ảnh hưởng đén thặng dư/(thâm hụt) 
trong kỳ báo cáo bao gồm: các khoản mục không phát sinh bằng tiền (như khấu 
hao, hao mòn TSCĐ); các khoản mục đã được phản ánh vào thặng dư/(thâm hụt) 
trong kỳ nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư (lãi, lỗ từ các 
khoản đầu tư tài chính); các thay đổi vốn lưu động trong kỳ báo cáo (gồm: thay 
đổi của hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả,...) 'và các khoản 
điều chỉnh khác. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tổngliợp từ: 
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+ Khấu hao, hao mòn tài sản cổ định: Phản ánh số khấu hao, hao mòn 
TSCĐ đã được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước trong 
cùng kỳ báo cáo. sổ liệu chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu "Chi phí hao 
mòn", "Chi phí khấu hao" trên Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước. 

+ (Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư: phản ánh (lãi)/lỗ của nhà nước phát sinh 
trong kỳ đã được phản ánh vào thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ trên Báo cáo kết 
quả hoạt động tài chính nhà nước nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt 
động đầu tư. Số liệu chỉ tiêu này được tổng hợp tò chỉ tiêu "Doanh thu từ vốn 
góp và các khoản đầu tư của nhà nước" trên Báo cáo kết quả hoạt động tài chính 
nhà nước của cùng kỳ báo cáo; chỉ tiêu "Lãi/lỗ từ việc thanh lý, nhượng bán tài 
sản cố định và các tài sản dài hạn khác" (trên phạm vi tỉnh) trên Báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh. 

Số liệu chỉ tĩêu này được trừ vào số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu có 
lãi tò hoạt động đầu tư và ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn; hoặc 
được cộng vào số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu có ỉỗ từ hoạt động đàu tư 

+ Chi phí lãi vay: Phản ánh chi phí lãi vay của nhà nước phát sinh trong kỳ 
báo cáo và được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nưóc tỉnh 
củng kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được tổng hợp từ các chỉ tiêu "Chi phí lãi, phí phát sinh 
trong năm" trên Báo cáo cung cấp thông tin tải chính tài chính của KBNN và 
được cộng vào số thặng dư/ (thâm hựt) trong kỳ. 

+ (Tăng)/Giảm hàng tồn kho: phản ánh tình hình thanh toán và biến động 
của hàng tồn kho phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Chi tiêu này được xác đinh bằng cách lấy số dư cuối kỳ trừ đi số dư đầu kỳ 
của chi tiêu "Hàng tồn kho" trên Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh cùng 
kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu 
tổng số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng số dư đầu kỳ; số liệu chỉ tiêu này được trừ vào 
số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu tổng số dư cuối kỳ lớn hơn tổng số dư đầu 
kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. 

+ (Tăng)/Giảm các khoản phải thu: phản ánh tình hình thanh toán và biến 
động các khoản phải thu của nhà nước phát sinh trong kỳ báo cáo. 
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Chỉ tiêu này được xác định bằng cách lấy tổng số dư cuối kỳ trừ đi tổng số 
dư đầu kỳ của chỉ tiêu "Các khoản phải thu" và chỉ tiêu "Tài sản ngắn hạn khác" 
trên Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh cùng kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu 
tổng số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng số dư đầu kỳ; số liệu chỉ tiêu này được trừ vào 
số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu tổng số dư cuối kỳ lớn hơn tổng số dư đầu 
kỳ và được ghi bằng sổ âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. 

+ Tăng/(Giảm) các khoản phải trả: phản ánh tình hình thanh toán và biến 
động các khoản phải trả nhà nước phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được xác định bằng cách lấy tổng số dư cuối kỳ trừ đi tổng số 
dư đầu kỳ trên Báo cáo tĩnh hình tài chính nhà nước tỉnh cùng kỳ báo cáo của 
các chỉ tiêu: "Các khoản phải trả ngắn hạn khác" (không gồm các khoản phải trả 
lãi tiền vay, các khoản phải trả liên quan đến tái cơ cấu vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp,...) và "Các khoản phải trả dài hạn khác". 

Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số thặng dư/(thâm hụt) trong kỳ nếu 
tổng số dư cuối kỳ lón hơn tổng số dư đầu kỳ; số liệu chỉ tiêu này được trừ vào 
số thặng dư/ (thâm hụt) trong kỳ nếu tổng số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng số dư đầu 
kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. 

+ Các khoản điều chỉnh khác: phản ánh số tiền lãi vay đã trả trong kỳ và 
các khoản ứiu khác, chi khác bằng tiền của hoạt động chính phát sinh trong kỳ 
báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tong hợp từ chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng hợp thông tin tài chính huyện; trừ chỉ tiêu "Tiền lãi vay đã trả trong kỳ" 
trên Bắo cảo cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh; trừ chỉ tiêu "Thực 
chi khác từ hoạt động chính"; cộng "Thực thu khác của hoạt động chính" trên 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân 
sách cấp tỉnh. 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu 

Phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thực thu vào và tổng số tiền thực chi 
ra từ hoạt động chủ yếu trong kỳ báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tính hằng tổng cộng số liệu của chỉ tiêu "Thặng 
dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo" và "Điều chỉnh các khoản". Nếu số liệu này là 
số âm thì ghi trong ngoặc đơn. 

2ế Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư I . ; . 
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2.1. Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài 
hạn khác. 

Phản ánh tổng số tiền đã thực chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định hữu 
hình, tài sản cố định vô hình; đầu tư xây dựng cơ bản dở dang; tiền chi cho giai 
đoạn triển khai đã được vốn hoá thành TSCĐ vô hình; tiền chi cho hoạt động đầu 
tư xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ báo cáo; không bao gồm số thực chi bằng tài 
sản phi tiền tệ. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng giá trị của các chỉ 
tiêu: 

+ "Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định" trên Báo cáo cung cấp thông tin 
tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

+ "Chi NSNN cấp tỉnh mua sắm, xây dựng TSCĐ" trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính KBNN cấp tỉnh; 

+ "Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn 
khác" trên Báo cáo tổng hợp thông tin lưu chuyển tiền tệ huyện. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ khỏi luồng tiền thuần từ hoạt động đàu tư và 
được ghi bằng số âm dưói hình ứiức ghi trong ngoặc đơn. 

2.2. Tiền thu thanh lỷ, nhượng bản tài sản cổ định và các tài sản dài hạn 
khác 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền thu được từ việc thanh ỉý, nhượng bán 
TSCĐ, tài sản đài hạn khác trong kỳ báo cáo, bao gồm cả số tiền thực thu từ các 
khoản nợ phải tìm từ kỳ trước liên quan đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và 
các tài sản dài hạn khác. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng giá trị của các chỉ 
tiêu: 

+ "Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài 
chính của: các đơn vị dự toán câp I thuộc ngân sách câp tỉnh, KBNN câp tỉnh. 

+ "Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn 
khác" trên Báo cáo tổng hợp thông tin lưu chuyển tiền tệ huyện. 

,số liệu của chỉ tiêu này, được cộng vào luồng„tiền thuần từ hoạt.động đầu 
tư. 

25ề Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư 
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Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đơn vị thuộc khu vực nhà nước trên phạm 
vi tỉnh cho vay, đầu tư, góp vốn vào các đơn vị và các khoản đầu tư khác. Chỉ tiêu 
này không bao gồm số tiền đã chi cho vay, góp vốn và đầu tư phát sinh trong nội 
bộ khu vực nhà nướcẽ 

Sổ liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng giá trị của các chỉ tiêu: 

+ "Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác" trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

+ "Tiền chi đầu tư vốn cho các doanh nghiệp và các quỹ" trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính KBNN cấp tỉnh. 

+ "Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư" trên Báo cáo tổng hợp thông tin tải 
chính huyện. 

- Sau đó, loại trừ số tiền chi cho vay, góp vốn đầu tư phát sinh từ các giao 
địch nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của: đơn vị đự toán cấp I 
thuộc ngằn sách cấp tỉnh, KBNN cấp huyện. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ khỏi luồng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. 

2.4. Tiền thu gốc khoản cho vạy; bấn cổ phần, vén góp và các khoản đầu 
tư 

Chi tiêu này phản ánh tổng số tiền thực thu của Nhà nước trên phạm vi tình 
liên quan đến khoản gốc cho vay, tiền thu từ bán cổ phần, vốn góp, các khoản đầu 
tư khác (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng), bao gồm cả số tiền thực thu 
từ các khoản nợ phải thu từ kỳ trước. 

Chỉ tiêu này không bao gồm tiền thực thu từ việc thu hồi gốc các khoản cho 
vay, bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư phát sinh từ các giao dịch nội bộ 
trong khu vực nhà nước trên phạm vi tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được'xác định bằng cách: 

- Cộng các chỉ tiêu: 

+ "Tiền thu gốc" của chỉ tiêu "Tiền thu từ các khoản đầu tư" trên Báo cáo 
cung cấp thông fĩh tài chính của các đởri vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp 
tỉnh. 

+ "Tiền thu gốc các khoản đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp", trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh. 
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+ "Tiền thu gổc khoản cho vay; bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư" 
trên Báo cáo tổng họp thông tin lưu chuyển tiền tệ huyện. 

- Sau đó, loại trừ số tiền chi góp vốn, đầu tư phát sinh từ giao dịch nội bộ 
trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính: đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách 
cấp tỉnh, KBNN cấp huyện. 

Số liệu của chỉ tiêu này được cộng vào luồng tiền thuần từ hoạt động đầu 
tư. 

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

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền thực thu của Nhà nước trên phạm vi tỉnh từ lãi 
cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận nhận được từ hoạt động cho vay, đầu tư, 
góp vốn vào các đơn vị khác, bao gồm cả số tiền thực thu từ các khoản nợ phải 
thu kỳ trước. 

Chỉ tiêu này không bao gồm số thực thu từ các khoản lãi cho vay, cổ tức và 
lợi nhuận được chia phát sinh nội bộ trong khụ vực nhà nước, cùng phạm vi tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác đỉnh bằng cách: 

- Cộng các chỉ tiêu: 

+ "Tiền thu lãi" của khoản mục "Tiền thu từ các khoản đầu tư" trên Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách 
cấp tỉnh. 

+ "Tiền thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại sau khi trích lập 
các quỹ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh. 

+ "Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia" trên Báo tổng 
hợp thông tin lưu chuyển tiền tệ huyện. 

- Sau đó, loại trừ chỉ tiêu tiền thu lãi các khoản đầu tư, cho vay, góp vốn 
phát sinh từ giao dịch nội bộ trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của: đơn 
vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tình; KBNN cấp huyện. 

Số liệu của chỉ tiêu này được cộng vào luồng tiền thuần từ hoạt động đầu 
tư. 

2.6. Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư 

Phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thực thu vào và tổng số tiền thực chi 
ra từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo. 
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Số liệu của chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu của các chỉ tiêu 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 nêu tại mục này. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm, thì được trình 
bày dưới hình thức ghi trong ngoặc đơnắ 

3. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 

3.1. Tiền thu từ khoản <?/ế vay 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền thu được từ khoản vay ngắn hạn, dài hạn 
của chính quyền địa phương và của các đơn vị thuộc khu vực nhà nước trên phạm 
vi tỉnh (kể cả số tiền vay chuyển thẳng cho nhà thầu, người cung cấp hàng hoá 
dịch vụ). 

Chỉ tiêu này không bao gồm số tiền vay nhận được phát sinh từ các giao 
dịch nội bộ trong khu vực nhà nước trên cùng phạm vi tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng giá trị các chỉ tiêu: 

+ "Tiền thu từ các khoấn đi vay" trên Báo cáo tổng hợp thông tin lưu 
chuyển tiền tệ huyện và Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị đự 
toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; 

+ "Tiền thu từ các khoản đi vay của chính quyền địa phương" trên Báo cáo 
cung cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh. 

- Sau đó, loại trừ chỉ tiêu "Tiền thu từ khoản vay nội bộ" trên Báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh. 

Sổ liệu của chỉ tiêu này được cộng vào luồng tiền thuần từ hoạt động tài 
chính. 

3.2. Tiền chi hoàn trả khoản gốc vay 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền của Nhà nước đã hoàn trả gốc các khoản 
vay của chinh quyền địa phương và của các đơn vị thuộc khu vực Nhà nước trên 
phạm vi tỉnh (kể cả tiền trả nợ gốc trái phiếu thông thường, trái phiếu chuyển đổi 
có điều khoản bắt buộc người phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định 
trong tương lai) trong kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này không bao gồm số tiền hoàn trả gốc vay cho các đơn vị phát 
sinh trong nội bộ khu vực nhà nừớc, cùng phạm vi tỉnh (giao dịch nội bộ liên ' 
quan đến hoàn trả nợ gốc vay). 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng các chỉ tiêu: 
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+ "Tiền hoàn trả gốc vay" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các 
đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

+ "Tiền hoàn trả gốc vay" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
KBNN cấp tỉnh. 

+ "Tiền chi hoàn trả nợ gốc vay" trên Báo cáo tổng hợp thông tin lưu chuyển 
tiền tệ huyệnỂ 

Sau đó, loại trừ chỉ tiêu "Chi hoàn trả gốc vay nội bộ" trên Báo cáo cung cấp 
thông tin tài chính của KBNN cấp tỉnh. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ khỏi luồng tiền thuần từ hoạt động tài chính và 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. 

J.Jệ  Tiền thu từ hoạt động tài chỉnh khác 

Phản ánh tổng số tiền thực nhận của Nhà nước từ hoạt động tài chính khác 
trên phạm vi tỉnh, trong kỳ báo cáo (như nhận vốn góp bằng tiền từ các đơn vị bên 
ngoài khu vực nhà nước, các hoạt động tài chính khác...). Chỉ tiêu này không bao 
gồm số tiền thư hoạt động tài chính khác phát sinh trong nội bộ khu vực nhà 
nước, trong cùng phạm vi tỉnh, 

Số liệu của chi tiêu này được xác định bằng cách: 

- Cộng giá trị của các chỉ tiêu: "Tiền thu từ hoạt động tài chính khác" trên 
Báo cáo tổng hợp thông tin lưu chuyển tiền tệ huyện; 'Tiền nhận vốn góp" trên 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách 
cấp tỉnh. 

- Sau đó, trừ đi (-) số tiền nhận vốn góp phát sinh trong nội bộ khu vực nhà 
nước trên Báo cáo cưng cấp thông tin tài chính của các đơn vị đự toán cấp I thuộc 
ngân sách cấp tỉnh, KBNN cấp huyện. 

Số liệu của chỉ tiêu này được cộng vào luồng tiền thuần từ hoạt động tài 
chính. 

3.4. Tiền chi từ hoạt động tài chính khác 

Phản ánh tổng số tiền của Nhà nước đã chi cho các hoạt động tài chính khác 
trên phạm vi tỉnh (như cổ tức/lợi nhuận đã trả bằng tiền cho các đơn vị bên ngoài 
•khu vực nhà nước, các hoạt' động tàixhính khác..,). Chỉ tiêu này không bao gồm 
số tiền chi hoạt động tài chính khác trong nội bộ khu vực nhà nước, cùng phạm vi 
tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được xác định bằng cách: 
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- Cộng giá trị của chỉ tiêu "Tiền cổ tức/lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu" trên 
Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đon vị cấp I thuộc ngân sách cấp 
tỉnh và chỉ tiêu "Tiền đã chi cho hoạt động tài chính khác của nhà nước" trên Báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính KBNN cấp tỉnh; chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo 
tổng họp thông tin tài chính huyện. 

- Sau đó, trừ đi (-) số cổ tức/ lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu phát sinh trong 
khu vực nhà nước trên phạm vi tỉnh trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 
các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh, KBNN cấp huyện. 

Số liệu chỉ tiêu này được tò khỏi luồng tiền thuần từ hoạt động tài chính và 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn 

3.5. Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính 

Phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thực thu vào và tổng số tiền thực chi 
ra từ hoạt động tài chính của Nhà nước trên phạm vi tỉnh phát sinh trong kỳ báo 
cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu của các chỉ tiêu 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4 nêu tại mục này. Nếu số liệu chỉ tiêu này là sổ âm thì ghi trong 
ngoặc đơn. 

4. Lmi chuyển tiền thuần trong kỳ 

Phản ánh chênh lệch gĩữa tổng số tiền thực thu vào với tổng số tiền thực chi 
ra từ các hoạt động chủ yếu, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của Nhả 
nước trên phạm vi tỉnh. 

Số liệu của chỉ tiêu này được tính bằng tổng số của 3 chỉ tiêu "Lưu chuyển 
thuần tò hoạt động chủ yếu", "Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư", "Lưu 
chuyển thuần từ hoạt động tài chính". Nếu số liệu chỉ tiêu này này là số âm thì 
ghi trong ngoặc đơn. 

5Ế Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 

Phản ánh giá trị của Tiên và các khoản tương đương tiên của Nhà nước trên 
phạm vi tỉnh tại thời điểm đầu kỳ báo cáo. 

Số liệu của chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương 
tiền đầu kỳ trên Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh của cùng kỳ báo cáo. 

6. Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá 

Phản ánh tổng số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối kỳ của 
tiền và các khoản tương đương tiền có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo. 
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Số liệu của chỉ tiêu này được tổng họp từ chỉ tiêu "Anh hưởng của chênh 
lệch tỷ giá" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị cấp I thuộc 
ngân sách cấp tỉnh; chỉ tiêu "Số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ 
cuối kỳ" trên Báo cáo cung cấp thông tin tài chinh của KBNN cấp tỉnh; chỉ tiêu 
tương ứng trên Báo cáo tổng họp thông tin tài chính huyện. Trường họp lỗ tỷ giá, 
số liệu chỉ tiêu này được trình bày là số âm bằng cách ghi ữong ngoặc đơnỗ 

7ệ Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 

Phản ánh giá trị của tiền và tương đương tiền của Nhà nước trên phạm vi 
tỉnh tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu này được tính bằng tổng giá trị các chỉ tiêu "Lưu chuyển tiền thuần 
ừong kỳ", "Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ", "Ảnh hưởng của chênh 
lệch tỷ giá 

Đồng thời, chỉ tiêu này cũng bằng số dư cuối kỳ của chỉ tiêu "Tiền và tương 
đương tiền" trên Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh của cùng kỳ báo cáo. 

IV. Thuyết minh Báo cáo tài chỉnh nhà nước tỉnh 

1. Các thông tin chung 

Trình bày các thông tin chung bao gồm: 

- Khái quát tình hình kinh tế-xã hội của địa phương trong kỳ báo cáo; 

- Kỳ báo cáo vả đơn vị tiền tệ được sử đụng đối vói Báo cáo tài chính nhà 
nước tình; 

- Chuẩn mực kế toán hoặc chế độ kế toán áp dụng khi lập Báo cáo tài chính 
nhà nước tỉnh. 

2. Thuyết minh các số liệu trên Báo cáo tình hình tài chỉnh nhà nước 
tỉnh 

Trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình bày trong Báo cáo 
tình hĩnh tài chính nhà nước tỉnh để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn nội dung 
các khoản mục tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn của Nhà nước trên phạm vi 
tỉnh. 

Số liệu đầu kỳ được lấy từ số liệu cuối kỳ trong Thuyết minh Báo cáo tài 
chỉnh nhà nước tỉnh năiĩi trước, số liệu cuối kỳ đữợc lập trên cơ sở số liệu lấy 
từ: 

+ Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh năm nay. -



+ Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN các cấp, Cục Quản lý 
công sản, cơ quan Thuế, Sở Tài chính, đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp 
tỉnh. 

+ Báo cáo tổng hợp thông tin tình hình tài chính huyện thuộc tỉnh. 

+ Các tài liệu có liên quan khác. 

- Thuyết minh, giải trình về việc điều chỉnh số dư đầu kỳ (nếu có). 

Thực hiện đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được tình bày trong phần 
này theo nguyên tắc phù hợp với số dẫn chiếu (cột Thuyết minh) trên Báo cáo 
tình hình tài chính nhà nước tỉnh và đầm bảo dễ đối chiếu và có thể so sánh giữa 
các kỳ. 

3. Thuyết minh các số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà 
nicớc tình. 

Trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình bày trong Báo cáo 
kết quả hoạt động tài chinh nhà nước tỉnh để giúp người sử dụng hiểu rõ hom nội 
dung các khoản mục thu nhập và chi phí của Nhà nước trên phạm vi tỉnh trong 
kỳ báo cáo. 

Số liệu năm trước được lấy từ số liệu năm nay trong Thuyết minh Báo cáo 
tài chính nhà nước tỉnh năm trước, số liệu năm nay được lập trên ca sở số liệu 
lấy từ: 

+ Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước tỉnh năm nay; 

+ Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN các cấp, cơ quan Thuế, 
Sở Tài chính, đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; 

+ Báo cáo tổng hợp thông tin kết quả hoạt động tài chính huyện thuộc tỉnh; 

+ Các tài liệu có liên quan khác. 

- Thuyết minh, giải trình về việc điều chỉnh số liệu năm trước (nếu có). 

Thực hiện đánh số thư tự của thông tin chi tiết được trình bày trong phần 
này theo nguyên tắc phù hợp với số dẫn chiếu (cột Thuyết minh) trên Báo cáo 
kết quả hoạt động tài chính nhà nước tỉnh và đảm bảo dễ đối chiếu và có thể so 
sánh giữa các kỳ. 

. •' * > r • * ' J ' -\ J' 

4. Thuyêt minh các sô liệu trên Báo cáo lưu chuyên tiên tệ tỉnh 

Trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình bày trong Báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ tỉnh để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn nội dung các dòng 
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tiền và các yếu tổ ảnh hưởng đến dòng tiền của Nhà nước trên phạm vi tỉnh 
trong kỳ báo cáo. 

Số liệu năm trước được lấy từ số liệu năm nay trong Bản thuyết minh Báo 
cáo tài chính nhà nước năm trước, số liệu năm nay được lập trên cơ sở số liệu 
lấy từ: 

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tỉnh năm nay; 

+ Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của KBNN các cấp, đơn vị dự toán 
cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; 

+ Các tài liệu có liên quan khác. 

- Thuyết minh, giải trình về việc điều chỉnh số liệu năm trước (nếu có). 

Thực hiện đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày ừong phần 
này theo nguyên tắc phù hợp với số dẫn từ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tỉnh và 
đảm bảo đễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ. 

5. Những thông tin khác 

Thuyết minh, giải trình về những khác biệt trọng yếu giữa Báo cáo tài 
chính nhà nước tỉnh và Báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh. Ngoài ra, trình bày 
những thông tin quan trọng khác (nêu có) ngoài những thông tin đã trình bày 
trong các phần trên nhằm cung cấp thông tin mô tả bằng lời hoặc số liệu nhằm 
giúp cho người sử dụng hiểu Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh đã được trình bày 
trung thực, hợp lý. 

Khi trình bày thông tin thuyết minh ở phần này, tuỳ theo yêu cầu và đặc 
đĩểm thông tin, đưa ra biểu mẫu chi tiết một cách phù hợp và những thông tĩri so 
sánh cần thiết 



Mâu số 01/CCTT 
(Kèm theo Thông tư số Ỉ33/20Ỉ8/TT-BTC ngày 28/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lập - Tư do - Hanh phúc 

Hà Nội, ngày tháng năm 201 

BÁO CÁO 
về việc cung cấp thông tín tài chính năm....(1) 

Phần I: Số liệu 
Đơn vị tính: 

Chỉ tiêu Mã số 31/12/20X1(1) 31/12/20X2(1) 

Vốn của nhà nước tại doanh nghiệp đo trung 
ương quản lý 

Phần II: Phân tích, đánh giá (3) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(kỹ, ghì họ tên, đỏng dấu) 

Nguyễn Văn A 

Ghi chút 

(Ụ Báo cáo do Cyc Tài chùth doanh nghiệp (Bộ Tài chính) ỉập, gửi Kho bọc Nhà nước để 
tông họp lộp Bạo cảo tài chính nhà nước. Báo cảo này phản ánh thông tin tài chính nhà nước 
liên quan đen: vốrt nhà nước đầu tu tại các doanh nghiệp do trung ương quăn ĩỷ. Trong đó: 
- Năm 20X1: Năm bảo cáo. 

- Năm 20X2: Năm liền kề ừưởc năm bảo cáo. 

(2) Vốn của nhà nước tại doanh nghiệp do Trung ương quản lý: phản ánh giá trị các khoản 
đầu tư, góp vốn, vốn cùa nhà nước tại các doanh nghiệp do trung ương quản lý tại thời điểm 
cuối năm bạo cảo. ' • 

(3) Phân tích, đảnh giả: phân tích, đánh giá những biến động (tăng, giảm) ỉớn trong năm, 
nguyên nhân khách quan, chủ quan nhăm giúp người, dùng báo cáo hiểu rõ hơn về các thông 
tin tài chỉnh liên quan đến vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Trung ương quản lý 

Bộ TÀI CHÍNH 
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

SỐT /BC-TCDN 

Nơi tthận: 
-KBNN; 
- Lưu: VT,_„ ( bản). 



Mẩu số 02/CCTT 
• (Kèm theo Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHƯ NGHĨA VIỆT NAM 

VỤ TẢI CHýH NGẢN HÀNG Đôc lập - Tự do - Hạnh phức 
Số: /BC-TCNH Ịỉà Nội, ngày tháng năm 201 

BÁO CÁO 
về việc cung cấp thông tín tài chính nămẵ.-ệ (1) 

Phần I: Số liệu 

Đơn vị tính: 

Chỉ tiêu Mã số 31/12/20X1(1) 31/12/20X2 (1) 

Vốn của nhà nước tại ngân hàng và các tỗ chức 
tồi chính đo trung uơng quản, lý 

Phần II: Phân tích, đánh gia 

Nơi nhện: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
- KBNN; (ký, ghi họ tên, đỏng dấu) 
-LtturVT,—. ( bàn). 

Nguyễn Văn A 

Ghi chú: 

(ỉ) Bảo cáo đo Vụ Tài chỉnh các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chỉnh) lập, gửi Kho 
bạc Nhà nước để tổng hợp lập Báo cáo tcà chính nhà nước. Báo cáo này phản ảnh thông tin 
tài chỉnh nhà nước liên quan đến vốn cùa nhà TTUỞC tại các ngăn hàng yà tổ chức tài chinh do 
trung ttơrtg quản fỷ. Trong đó: 

- Năm 20X1: Năm báo cảo. 

- Năm 20X2: Năm liền kề trước năm bảo cáo. 

(2) Vốn của nhà nước tại ngân hàng và tổ chức tài chính do trung ương quản lý: phản ánh 
giá trị các khoản đầu tư, góp von, 'vốn của nhà nước tại các ngân hàng và tổ chức tài chỉnh 
do trung ương quản lỷ tại thời điểm cuối năm báo cảo 

(3) Phân tích,, đánh giá: phân tích, đảnh giá nhũng biến động (tăng, giảm) lớn trong năm, 
nguyên nhân khách quan, chủ quan nhằm giúp người dùng báo cáo hiểu rõ hơn về các thông 
tin tài chính liên quan đên vón nhà nước tại các ngân hàng và tô chức tài chỉnh do Trung 
ương quản lý. ' "*'* •' -



- • . Mẩu số 03/CCTT 
(Kèm theo Thông tưsó 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 

của Bộ trưcrng Bộ Tài chỉnh) 

CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lập — Tự do — Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày tháng năm 201 

BÁO CẢO 
về việc cung cấp tbôpg tiu tài chính năm...,(1) 

• • Huyện, quận, thị xã, thỈỊạỈỊ pkô w:... Mã địa bàn ỉ 
• Tỉnh, thàụh pkố .Mã địa bàn [ 

• Trung ưoTỊg(c) 

Phần I: Số liệu 
I. Tài sản kết cấu hạ tầng (2) 

Đơn vị tính: 

TT Nội dung Măsố 
TSHT 

đường bộ 
ISỊỊT, 

đường sắt 

TSỊĨT 
đường thủy 

nội địa 

TSHT 
đường 

hàng hải 

TSHT 
đường 

hàng không 

TSHT 
khác Tổng cộng 

1 Nguyên giá 
- Số đầu năm (tại ngày 01/01/20X1) 
- Tăng trong năm 
- Giảm trong năm 
- Số cuối năm (tại ngày 31/12/20X1) 

•2 Khấu hao, hao mòn lũy kế 
Số đầu nằm (tại ngày 01/01/20X1) 

- •  Tăng trong năm 
- Giảm trong năm 
- Số cuối năm 
3 Giá trị còn lại 
- Số đầu nắm (tại ngày 01/01/20X1) 
- Số cuối năm (tại ngày 31/12/20X1) 

Bộ TÀI CHÍNH 
CỤC OUÃN LÝ CỐNG SẢN 

SỐ: /BC-QLCS 
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II. Tài sản cố đinh hữu hình trang bị cho đơn vị(2) 

Đơn vị tính: 

TT Nội dung Mã số Nhà, vật 
kiến trúc 

Phương 
tiên vân tải Khác Tổng 

cộng 

1 Nguyên giá ' r 

- Số đầu năm (tại ngày 01/01/20X1) 

- Tăng trong năm 
- Giảm trong năm 

- • Số cuối năm (tại ngày 31/12/20X1) 

2 Khấu hao, hao mòn lũy kế 

- Số đầu năm (tại ngày 01/01/20X1) 

- Tăng trong năm 

- Giảm trong năm . --

- Sổ cuối năm (tại rtgày 31/12/20X1) 

3 Giá trì còn laĩ 
- Số đầu năm (tại ngậy 01A)1/20X1) 
- Số cuối năm (tại ngày 31/12/20X1) 
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HI. Tài sản cố định vô hình trang bị cho đon vị(2) 

Đơn vị tính: 

TT Nội dung Mã 
r A SÔ 

Qũyền 
sử dụng 

đất 

Bản 
quyền 

Chưcmg 
trình 

phần mềm 

Giá trị 
thương 

hiệu 
Khác Tổng 

cộng 

1 Nguyên giá 

-

Sô đâu năm (tại ngày 
01/01/20X1) 

- Tăng ừong năm 
- Giảm trong năm 

-

Sô cuôi năm (tại Ỉ7gày 
31712/20X1) ' 

2 Khâu hao, hao mòn 
lũy kế 

-

Sô đâu năm (tại ngày 
01/01/20X1) 

- Tăng trong năm 
- Giảm trong năm • 

-

Sô cuôi năm (tại ngày 
31/12/20X1) 

3 Glá tri còn ỉaỉ 

-

Sô đâu năm (tạỉ ngày 
01/01/20X1) 

-

Sô cưôi năm (tai ngày 
31/12/20X1) 

Phần II: Phân tích, đánh gỉá(3) 

Nơi nhận: 
- KBNN; 
- Lưu: VT,...( bân). 

Ghi chủ: Nguyễn Văn A 
(1) Báo cáo do Cục Quản ỉỷ công sản lập, phản ánh thông tin tài chỉnh nha nước liên quan 
đến tài sản công chỉ tiết theo từng địa bàn: trung ương, tỉnh (không bao gồm số liệu của các 
huyện), huyện và gửi Kho bạc Nhà nước để tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước. 
- Neu cung cấp số liệu về tài sản cổng của huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh, thành 
phô thuộc thành phô trực thuộc trung ương, chọn (x) ô "Huyện, quận, th ị  xã ,  thành phổ" và. 
điên tên của Huyện, quận, thị xã, thành phổ (mục à) và Tỉnh, thành phố (mục b). 
- Nêu cung cấp sô liệu vê tài sản công của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưcmg (không gồm 
sô liệu của các huyện), chọn (x) ô "Tỉnh, thành phổ", chỉ điền tên của Tỉnh, thành phố (mục 
b). ^ [ x 
- Trường hợp cung cấp số liệu về tài sản công của trung ương, chọn (x) ô Trung ương. 
(2) Tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cổ định vô hình của Nhà nước 

trong năm báo cáo (năm 20X1) đuợc báo cáo chi tiết theo từng nhóm loại tài sản, từng địa 
bàn (trung ưong, tinh, huyện). 
(3) Phân tích, đánh giá: phân tích những biến động (tăng, giảm) lớn trong năm báo cáo so 
với năm liền kê trước đổ của thông tin tài chính nhà nước về tài sản công theo từng địa bàn 
(huyện, tỉnh, trung ương); nguyên nhân khách quan, chủ quan để giúp người dùng báo cáo"-
hiêu rõ hơn thông tin về tài sản công. 

TII Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
r 

(ký, ghi họ tên, đóng đâu) 



Mâu sô 04/CCTT 
(Kềm theo Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
ỦY BAN NHÂN DẨN TỈNH.... CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỜ TẢI CHÍNH Đỏc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: BC-STC ...,,ngày tháng năm 201 

BÁO CÁO 
về việc cung cấp thông tin tài chính năm....(1) 

Phần I: Số liệu 
Đơn vị tính: 

Chỉ tiêu Mã số 31/12/20X1(1) 31/12/20X2(1) 

Vốn của nhà nước tại doanh nghiệp, ngân hàng và các 
tổ chức tài chính do địa phương quản lý ̂  

Phần II: Phân tích, đánh giá (3) 

Nơi nhận: 
-KBNN; 
- Lưu: VT, ( bản). 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

Nguyễn Văn A 

Ghi chú: 

(1) Báo cáo này do Sở Tài chính lập, gửi KBNN đồng cấp để lập Báo cáo tài chính nhà nước 
tỉnh. Báo cáo này phản ảnh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài 
chính khác (nếu cỏ) do địa phương quản lý. Trong đó: 

- Năm 20X1: Năm báo cáo. 

- Năm 20X2: Năm liền kề trước năm báo cáo. 

(2) Vốn của nhà nước tại doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính do địa phương quản 
lý: phản ánh số dư các khoản đầu tư, góp von của nhà nước tại doanh nghiệp, các ngân hàng và 
các tể chức tài chính do địa phương quản lý tại thời điểm kết thúc năm báo cáo. 

(3) Phân tích đánh giá: Phần này phân tích, đánh giá chỉ tiết về thông tin tài chính nhà nước do 
địa phương theo dõi, quản lý, đặc biệt là những biến động (tăng, giảm) lởn của các chỉ tiêu tại I 
- Số liệu trong năm báo cáo so với năm liền kề trước đó nhằm giúp người dùng báo cáo hiểu rõ 
hơn về các thông tin tài chính nhà nước của địa phương. 


