
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/20x2 
 

 
I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT  
 

Đơn vị 
.…………………………………………………………………….  QĐ 
thành lập số .……………………………………..ngày ……/…/…… 
Tên cơ quan cấp trên trực tiếp:………………………………………….. 
Thuộc đơn vị cấp 1: 
Loại hình đơn vị:………………………………………………………… 
Quyết định giao tự chủ tài chính số…..ngày……..của……….. 
Chức năng, nhiệm vụ chính  của đơn vị: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 

 
II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Báo cáo tài chính của Đơn vị được lập theo hướng dẫn của chế độ kế toán 

hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số……ngày …/…/…. của Bộ Tài 
chính. 

Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế 
toán  được áp dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình bày trên báo 
cáo tài chính.  

Báo cáo tài chính này là của bản thân đơn vị kế toán chưa bao gồm thông tin 
của các đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc. 

Báo cáo tài chính của đơn vị đã được ________________phê duyệt để phát 
hành vào ngày ________________. 
 
III. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU  
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.  Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình 



hình tài chính 
1. Tiền và các khoản tương đương tiền.  

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản 
tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng, kho bạc. Bao gồm: 

 
   31/12/20x2  31/12/20x1 
Tiền mặt   
Tiền gửi kho bạc    
Tiền gửi ngân hàng   
Tiền đang chuyển   
Tổng cộng tiền và tương đương tiền  
 

  
 

2. Các khoản đầu tư tài chính 
    Các khoản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Các khoản đầu tư đáo hạn 

trong vòng một năm được phân loại là tài sản ngắn hạn bao gồm việc bỏ vốn 
mua các loại chứng khoán có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống (tín phiếu 
Kho bạc, kỳ phiếu Ngân hàng,…) hoặc mua vào với mục đích bán chứng khoán 
khi có lời (cổ phiếu, trái phiếu) để tăng thu nhập và các loại đầu tư khác như 
góp vốn, góp tài sản vào các đơn vị khác với mục đích tăng thu nhập.  

   Các khoản đầu tư đáo hạn có thời gian thu hồi sau thời hạn trên 12 tháng 
trở lên được phân loại là tài sản dài hạn bao gồm việc mua các chứng khoán có 
thời hạn thu hồi trên 1 năm, hoặc góp vốn với đơn vị khác bằng tiền, hiện vật có 
thời hạn thu hồi trên một năm và các hoạt động đầu tư khác mà thời gian thu hồi 
vốn vượt quá thời hạn một năm. Đầu tư dài hạn còn bao gồm các khoản đầu tư 
của đơn vị trong tài sản ròng của đơn vị khác, được hạch toán theo phương pháp 
giá gốc (hoặc phương pháp vốn chủ sở hữu).  

Chứng khoán đầu tư được ghi sổ kế toán theo giá thực tế mua chứng khoán 
(Giá gốc), bao gồm: Giá mua cộng (+) Các chi phí mua (Nếu có), như chi phí 
môi giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí Ngân hàng. 

 

  31/12/20x2   31/12/20x1  
Đầu tư tài chính ngắn hạn   
Trái phiếu công ty (chi tiết theo từng kỳ hạn) 

trái phiếu)   
Tín phiếu kho bạc (chi tiết theo từng kỳ hạn) 
phiếu) 

  
Kỳ phiếu ngân hàng (chi tiết theo từng kỳ hạn) 
 

  
Chứng khoán có giá trị khác (chi tiết kỳ hạn)   
Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống   
Góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết)   
   ...   
Tổng đầu tư tài chính ngắn hạn    



Đầu tư tài chính dài hạn   
Vốn góp (chi tiết đối tác góp vốn)    
Mua trái phiếu kỳ hạn trên 12 tháng (chi tiết)    
Đầu tư tài chính dài hạn khác   
Gửi tiết kiệm kỳ hạn trên 12 tháng   
…   
Tổng đầu tư tài chính dài hạn     

 
3. Phải thu khách hàng 

Phải thu khách hàng phản ánh quyền đòi nợ hợp pháp của đơn vị đối với 
khách hàng về sản phẩm, hàng hóa đã bán, dịch vụ mà đơn vị đã cung cấp theo 
hợp đồng nhưng chưa thu tiền tại ngày lập báo cáo tài chính. 

 
   31/12/20x2   31/12/20x1  
Phải thu của khách hàng phát sinh trong năm   
Phải thu của khách hàng phát sinh quá 12 tháng  
 

  
Tổng phải thu khách hàng 

  
  

 
4. Tiền lãi phải thu 

Tiền lãi phải thu là số tiền lãi đã phát sinh nhưng đơn vị chưa thu được tiền 
tại ngày lập báo cáo tài chính. 

 
   31/12/20x2   31/12/20x1  
Phải thu lãi tiền gửi   
Phải thu lãi cho vay  
 

  
Phải thu lãi tín phiếu, trái phiếu   
Các khoản phải thu lãi khác   
Tổng tiền lãi phải thu   

 
5. Phải thu các khoản phí và lệ phí 

Phải thu về phí và lệ phí bao gồm các khoản phí và lệ phí đã phát sinh và 
đơn vị có quyền thu nhưng chưa thu được tiền tại ngày lập báo cáo tài chính.  

 
   31/12/20x2   31/12/20x1  
Lệ phí (chi tiết theo các loại lệ phí)   
Phí (chi tiết theo các loại phí)  
 

  
Trong đó chi tiết khoản phí phải thu trên 3 năm 
chưa thu được    

Tổng phí và lệ phí phải thu 
  

  
 



6. Phải thu nội bộ  
Phải thu nội bộ phản ánh các khoản thanh toán của đơn vị với đơn vị cấp 

dưới là đơn vị hạch toán phụ thuộc hoặc giữa các đơn vị cấp dưới với nhau về 
các khoản thu hộ, chi hộ hoặc các khoản phải nộp cấp trên hoặc phải cấp cho 
cấp dưới (ngoài quan hệ cấp kinh phí) chưa thu được tiền tại ngày lập báo cáo 
tài chính. Đơn vị cấp dưới là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không lập báo cáo tài 
chính phát hành ra bên ngoài. 

 
   31/12/20x2   31/12/20x1  
Chi tiết cho từng đơn vị có quan hệ còn phải   
thu tại ngày lập báo cáo tài chính   
Tổng phải thu nội bộ 
 

  
 

7. Trả trước cho người bán 
Trả trước cho người bán là tổng số tiền mà đơn vị đã tạm ứng, thanh toán 

trước cho số hàng hóa, dịch vụ chưa nhận được tại ngày lập báo cáo tài chính. 
Số trả trước cho người bán sẽ trừ vào số tiền phải thanh toán cuối cùng cho 
người bán khi nhận được hàng hóa/dịch vụ.  

   31/12/20x2   31/12/20x1 
Chi tiết theo người bán   

   
Tổng trả trước cho người bán   

 

8. Các khoản phải thu khác 
Các khoản phải thu khác (chưa được phản ánh ở các chỉ tiêu trên) phát sinh 

từ hoạt động của đơn vị mà đơn vị chưa thu được tại ngày lập báo cáo tài chính 
như khoản cổ tức hoặc lợi nhuận đã phát sinh mà đơn vị được hưởng nhưng 
chưa thu được tiền tại ngày lập báo cáo tài chính và các khoản phải thu khác 
chưa phản ánh ở chỉ tiêu trên. 
 
   31/12/20x2   31/12/20x1  
Cổ tức phải thu (chi tiết đối tượng)    
Lợi nhuận phải thu (chi tiết đối tượng) 
 

  
Phải thu khác  
   

   
Tổng phải thu khác   
   

9.  Hàng tồn kho 



Gồm các loại nguyên liệu vật liệu, dụng cụ, đồ dùng, sản phẩm, hàng hóa 
để sử dụng cho các hoạt động của đơn vị còn tồn kho và chi phí sản xuất kinh 
doanh dở dang tại ngày lập báo cáo tài chính. 

 
   31/12/20x2   31/12/20x1  
 - Nguyên liệu vật liệu:   
       + Dùng cho hoạt động của đơn vị   
       + Dùng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
   
       + Dùng cho thực hiện đơn đặt hàng    
       + Ấn chỉ    
- Công cụ dụng cụ   

+ Công cụ, dụng cụ lâu bền 
   

+ Công cụ, dụng cụ khác 
   
- Sản phẩm (chi tiết theo sản phẩm)   
- Hàng hóa (chi tiết theo hàng hóa)   
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (chi tiết    
theo từng loại, nhóm sản phẩm hoặc theo từng   
loại dịch vụ) 
   
Tổng hàng tồn kho   

 
10.  Tài sản cố định 

Tài sản cố định của đơn vị được trình bày theo nguyên giá (giá gốc), giá 
trị còn lại = Nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế và khấu hao lũy kế.  

Tỷ lệ trích hao mòn và khấu hao thực hiện theo ……số….ngày 
…/…/…... của ……………  

 
10.1. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: 

 

Khoản mục 

Nhà cửa, 
vật kiến 

trúc 

Máy 
móc, 

thiết bị 

Phương tiện 
vận tải, 

truyền dẫn 

 

... 

TSCĐ 
hữu hình 

khác 

 

Tổng 
cộng 

Nguyên giá       

Số dư đầu năm       

Tăng trong năm: 

- Mua trong năm 

- Đầu tư XDCB hoàn thành 

- Tài sản được cấp 

      



- Tăng khác 

Giảm trong năm: 

- Thanh lý, nhượng bán 

- Giảm khác 

Giá trị hao mòn lũy kế       

Khấu hao lũy kế       

Giá trị còn lại       

- Tại ngày đầu năm 

- Tại ngày cuối năm  

      

Trong đó tài sản cố định (hình thành từ đầu tư xây dựng) đã hoàn thành 
việc đầu tư xây dựng nhưng chưa có quyết toán được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt, hiện đơn vị đang thực hiện ghi sổ và hạch toán kế toán tài sản 
cố định theo nguyên giá tạm tính, gồm: 

1. Tài sản ............................ghi sổ theo giá.......................(Giá trị đề nghị 
quyết toán/ Giá trị xác định theo Biên bản nghiệm thu A-B/ Giá trị dự toán Dự 
án đã được phê duyệt), kể từ ngày ............................ (theo biên bản nghiệm thu 
đưa vào sử dụng). 

2. Tài sản ......ghi sổ theo giá.......................(Giá trị đề nghị quyết toán/ 
Giá trị xác định theo Biên bản nghiệm thu A-B/ Giá trị dự toán Dự án đã được 
phê duyệt), kể từ ngày ............................ (theo biên bản nghiệm thu đưa vào sử 
dụng). 

3. Tài sản .....ghi sổ theo giá.......................(Giá trị đề nghị quyết toán/ Giá 
trị xác định theo Biên bản nghiệm thu A-B/ Giá trị dự toán Dự án đã được phê 
duyệt), kể từ ngày ............................ (theo biên bản nghiệm thu đưa vào sử 
dụng). 

.... 

10.2. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: 

 

Khoản mục 

Quyền sử 
dụng đất 

Quyền 
tác 

quyền 

Quyền sở 
hữu công 
nghiệp 

 

... 

TSCĐ 
vô hình 

khác 

 

Tổng 
cộng 

Nguyên giá       



Số dư đầu năm       

Tăng trong năm: 

- Mua trong năm 

- Đầu tư XDCB hoàn thành 

- Tài sản được cấp 

- Tăng khác 

Giảm trong năm: 

- Thanh lý, nhượng bán 

- Giảm khác 

      

Giá trị hao mòn lũy kế       

Khấu hao lũy kế       

Giá trị còn lại       

- Tại ngày đầu năm 

- Tại ngày cuối năm  

      

 
11. Xây dựng cơ bản dở dang 

Chi tiết theo giá trị đã thực hiện dở dang (lũy kế) theo từng tài sản công 
trình, hạng mục công trình đầu tư xây dựng dở dang của đơn vị. 

 
   31/12/20x2   31/12/20x1  

a. Mua sắm TSCĐ (chi tiết theo từng TS) 
   

b.  XDCB (chi tiết theo từng công trình)   
c. Nâng cấp TSCĐ (chi tiết theo từng TS)   

Tổng giá trị xây dựng dở dang 
  

  
 

12. Chi phí trả trước 
 Phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng không thể tính toàn 
bộ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc chi hoạt động hoặc chi theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước trong một kỳ kế toán mà phải tính vào hai hay nhiều kỳ kế 
toán tiếp theo. 
 

   31/12/20x2   31/12/20x1  
- Công cụ, dụng cụ (phân bổ dần vào đối   
tượng chịu chi phí trong nhiều kỳ) 
   



- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ   
- Trả trước tiền thuê TSCĐ   
- Chi phí mua các loại bảo hiểm    
- Chi phí trả trước khác phải phân bổ    

   
Tổng chi phí trả trước 

  
  

   

13. Tài sản khác 
Bao gồm các loại tài sản chưa được phản ánh trên một chỉ tiêu cụ thể của 

Báo cáo tình hình tài chính. Gồm các khoản đơn vị đã tạm ứng cho nhân viên 
nhưng chưa thanh toán đến thời điểm lập báo cáo tài chính; thuế GTGT đầu vào 
được khấu trừ của tài sản cố định và hàng hóa dịch vụ mua vào hoặc nhập khẩu 
để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT 
tính theo phương pháp khấu trừ và thuế GTGT của dự án viện trợ không hoàn 
lại được hoàn thuế GTGT nhưng chưa được NSNN hoàn trả tại thời điểm lập 
báo cáo tài chính;  khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược cho các đơn vị khác, chi hoạt 
động HCSN dở dang và chi từ dự toán tạm cấp, ứng trước và tài sản khác chưa 
được phản ánh ở các chỉ tiêu trên. 
   31/12/20x2   31/12/20x1  
(1) Tài sản ngắn hạn khác   
- Chi hoạt động HCSN dở dang   
- Tạm ứng cho nhân viên  
   
-  Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
   
- Chi từ DT tạm cấp, ứng trước 
   
- Tài sản ngắn hạn khác (chi tiết)    
(2) Tài sản dài hạn khác   
- Đặt cọc, ký quỹ, ký cược  
   
- Tài sản dài hạn khác (chi tiết)   
Tổng giá trị tài sản khác   
   

14.  Phải trả người bán 
Phải trả người bán bao gồm các khoản nợ mà đơn vị còn phải trả cho nhà 

cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định và 
nhà thầu XDCB cho số hàng hóa dịch vụ đã nhận nhưng chưa thanh toán tại 
ngày lập báo cáo tài chính.  

 
   31/12/20x2   31/12/20x1  
Chi tiết theo người bán   

   



Tổng phải trả người bán 
  

  

   

15.  Phải trả nội bộ  
Bao gồm các khoản nợ phải trả và tình hình thanh toán các khoản nợ phải 

trả của đơn vị với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới với nhau về 
các khoản thu hộ, chi hộ hoặc các khoản phải nộp cấp trên hoặc phải cấp cho 
cấp dưới ngoài quan hệ cấp kinh phí. Đơn vị cấp dưới là đơn vị hạch toán phụ 
thuộc, không lập báo cáo tài chính.  

 
   31/12/20x2   31/12/20x1  
Chi tiết cho từng đơn vị có quan hệ còn    
phải trả nội bộ tại ngày lập báo cáo tài chính   
Tổng phải trả nội bộ 

  
  

   

16.  Các khoản phải nộp nhà nước 
Bao gồm tổng số tiền đơn vị còn phải nộp ngân sách tại ngày lập báo cáo 

tài chính, bao gồm các khoản thuế (GTGT, TNDN, TNCN…), phí và lệ phí mà 
đơn vị đã thu và phải nộp ngân sách, và các khoản phải nộp ngân sách khác.  

 
   31/12/20x2   31/12/20x1  
- Thuế GTGT phải nộp   
- Thuế TNDN 

  
- Thuế thu nhập cá nhân   
- Thuế khác   
- Phí, lệ phí   
- Các khoản nộp nhà nước khác    
Tổng các khoản phải nộp nhà nước   

 
17.  Phải trả người lao động 

Phải trả người lao động bao gồm tổng số tiền đơn vị còn phải thanh toán 
cho người lao động của đơn vị nhưng chưa thanh toán tại ngày lập báo cáo tài 
chính. Khoản mục này bao gồm tiền lương, thưởng và các khoản phải trả khác 
cho người lao động.  

   31/12/20x2   31/12/20x1  
- Phải trả về tiền lương, tiền công   
- Phải trả khác người lao động   
Tổng phải trả người lao động   



   

18.  Các khoản vay 
Các khoản vay bao gồm tổng giá trị các khoản mà đơn vị đã vay mượn và 

có nghĩa vụ hoàn trả lại cho cá nhân, đơn vị khác trong tương lai. Các khoản 
vay phải hoàn trả trong vòng một năm kể từ ngày nhận khoản tiền vay được 
phân loại là nợ ngắn hạn. Các khoản vay phải hoàn trả trong thời hạn sau một 
năm từ ngày nhận tiền vay được phân loại là nợ dài hạn.  

 

 31/12/20x2   31/12/20x1 
- Vay ngắn hạn (chi tiết nội dung vay)   
- Vay dài hạn (chi tiết nội dung vay)   
Tổng các khoản vay   
   

19.  Kinh phí từ NSNN trong năm 
Bao gồm tổng số tiền đơn vị đã nhận của NSNN trong năm nhưng chưa 

đủ điều kiện ghi doanh thu còn dư đến ngày lập báo cáo tài chính. 
 

   31/12/20x2   31/12/20x1 
- Kinh phí hoạt động   
- Kinh phí chương trình, dự án, đề tài   
- Kinh phí đơn đặt hàng   
- Kinh phí đầu tư XDCB   
Tổng kinh phí từ NSNN trong năm   
   

20. Các khoản nhận trước 
Bao gồm tổng số tiền đơn vị đã nhận được cho hàng hóa hoặc dịch vụ chưa 

cung cấp. Các khoản nhận trước chính là khoản trả trước của người mua cho 
hàng hóa hoặc dịch vụ mà đơn vị dự kiến sẽ cung cấp trong tương lai và các 
khoản lãi nhận trước.  

 
   31/12/20x2   31/12/20x1 
- Nhận trước của khách hàng (chi tiết)   
- Lãi nhận trước   
Tổng các khoản nhận trước    
   

21.  Các quỹ đặc thù 
Phản ánh giá trị các quỹ đặc thù hiện có tại đơn vị có số dư tại ngày lập báo 

cáo tài chính. 



   31/12/20x2   31/12/20x1 
- Quỹ phát triển khoa học công nghệ   
- Quỹ hỗ trợ sinh viên   
- Quỹ phát triển   
     ....   
Tổng các quỹ đặc thù  

  
  

   

22.  Nợ phải trả khác 
Bao gồm các khoản đơn vị đã thu theo chức năng nhiệm vụ, các khoản phải 

nộp theo lương; các khoản phải trả học sinh, sinh viên; người có công; kinh phí 
thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước đã chi nhưng chưa được quyết toán; 
khoản nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược và khoản nợ phải trả khác chưa được phản 
ánh trên một chỉ tiêu cụ thể của Báo cáo tình hình tài chính.  
   31/12/20x2   31/12/20x1  

(1)  Nợ ngắn hạn khác   
- Tạm thu:   
+ Phí, lệ phí 

  
+ Viện trợ   
...   
-  Các khoản phải nộp theo lương:   
+ Bảo hiểm xã hội   
+ Bảo hiểm y tế   
+ Kinh phí công đoàn   
+ Bảo hiểm thất nghiệp   
- Kinh phí đơn đặt hàng   
- Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn   
- Nợ ngắn hạn khác (chi tiết)   

(2) Nợ dài hạn khác   
- Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn   
- Nợ dài hạn khác (chi tiết)   
Tổng các khoản nợ phải trả khác   

 
23.  Nguồn vốn kinh doanh 

Phản ánh số dư nguồn vốn kinh doanh ở thời điểm lập báo cáo tài chính tại 
đơn vị hành chính sự nghiệp có tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và có 
hình thành nguồn vốn kinh doanh riêng. 

 
   31/12/20x2   31/12/20x1 
- Do NSNN cấp    
- Vốn góp (chi tiết đơn vị góp vốn)   



- Khác (chi tiết) 
   
     ....   
Tổng nguồn vốn kinh doanh   
   

24.  Tài sản ròng khác  
   31/12/20x2   31/12/20x1 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái   
 Tài sản ròng khác (Chi tiết)    
        
Tổng tài sản ròng khác 

  
  

   

25.  Các thông tin khác đơn vị thuyết minh thêm 
 

V.  Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả 
hoạt động 

 
1.  Thu sự nghiệp 

   31/12/20x2   31/12/20x1 
Chi tiết theo từng loại thu sự nghiệp    

   
Công    

 

  

2. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
Phản ánh khoản doanh thu phát sinh trong năm tại các đơn vị sự nghiệp có 

tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  
 

   31/12/20x2   31/12/20x1 
(1) Thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công   
(chi tiết loại dịch vụ)   
(2) Thu hoạt động sản xuất kinh doanh,    
dịch vụ khác (chi tiết)   
Tổng doanh thu từ sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
 

  
 

3. Chi phí hoạt động hành chính sự nghiệp 
Bao gồm tất cả các khoản chi phí hoạt động hành chính sự nghiệp phát sinh 

tại đơn vị, gồm cả hoạt động thường xuyên và không thường xuyên theo quy 
định của chế độ tài chính hiện hành.  

 
   31/12/20x2   31/12/20x1 
     - Chi phí hoạt động   



- Chi phí chương trình, dự án 
- -    
- Chi phí thực hiện đơn đặt hàng của nhà 

nước   

   
Tổng chi phí hoạt động  
 

  
   

4. Chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
Bao gồm tổng số chi phí phát sinh trong năm liên quan trực tiếp đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của đơn vị.  
 

   31/12/20x2   31/12/20x1 
- Chi phí quản lý của hoạt động sản xuất   
kinh doanh, dịch vụ   
-  Giá vốn hàng bán   
+ Giá vốn sản phẩm đã bán   
+ Giá vốn hàng hóa đã bán   
+ Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp   
+ Giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát   
được tính vào giá vốn hàng bán   
Tổng chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ   

   

5. Thu nhập khác  
   31/12/20x2   31/12/20x1 
Chi tiêt    
   
   

Tổng thu nhập khác 
  

  
 

6. Chi phí khác  
   31/12/20x2   31/12/20x1 
Chi tiêt nguồn   
   
   

Tổng chi phí khác 
 

  
 

7. Thặng dư đóng góp cho đơn vị cấp trên 
Theo văn bản...... số....ngày........của.........Tỷ lệ đóng góp......... 
 

VI.  Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu  



chuyển tiền tệ 
1. Các giao dịch không bằng tiền trong kỳ ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ:  
 

   31/12/20x2   31/12/20x1 
- Mua tài sản bằng nhận nợ 
-

  

- Tài sản được cấp từ cấp trên    
- Tài sản nhận chuyển giao từ đơn vị khác   
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu   
- Các giao dịch phi tiền tệ khác   

Cộng 
 

  
 

2. Các khoản tiền đơn vị nắm giữ nhưng không được sử dụng 
Phản ánh các khoản tiền và tương đương tiền đơn vị đang nắm giữ nhưng 

không được sử dụng như tiền của dự án tín dụng quay vòng, tiền mua hàng hóa 
vật tư dự trữ nhà nước,...; tiền của các quỹ tài chính do đơn vị nắm giữ nhưng 
hạch toán chung sổ sách kế toán với kinh phí hoạt động của đơn vị. 

 
3. Các khoản rút dự toán NSNN trong năm 

- Dự toán chi hoạt động thường xuyên 
- Dự toán chi hoạt động không thường xuyên 
- Dự toán chương trình dự án 
- Dự toán thực hiện đơn đặt hàng của nhà nước 

 
4. Các khoản đã ghi thu ghi chi trong năm 

 Phản ánh các khoản đơn vị đã ghi thu, ghi chi được tính vào doanh thu hoạt 
động trong năm. 
 

VII. Thông tin thuyết minh khác 
1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.  
2. Thông tin về các bên liên quan:   
 Đơn vị phải trình bày thông tin về mối quan hệ với các bên có liên quan có 
tồn tại quyền kiểm soát với đơn vị, bất kể có nghiệp vụ với các bên đó có phát 
sinh hay không. Thuyết minh thông tin về các nghiệp vụ với các bên có liên 
quan như sau:  

- Mô tả mối quan hệ cấp kinh phí trong trường hợp đơn vị có phát sinh thu, 
chi NSNN như đơn vị giao dự toán, các đơn vị có quan hệ cấp kinh phí bằng 
tiền gửi,... 

- Mô tả về bản chất mối quan hệ với các bên liên quan có ảnh hưởng tới hoạt 
động của đơn vị, ví dụ như cấp trên trực tiếp, các đơn vị trực thuộc, các đơn vị 
có chung đơn vị cấp trên,...  



- Mô tả về nghiệp vụ có phát sinh với các bên liên quan, chia thành các 
nhóm nghiệp vụ chủ yếu, khối lượng nghiệp vụ, số tiền, tỷ lệ phát sinh nghiệp 
vụ trong nhóm đó, và số dư với bên có liên quan. 
 - Mô tả quan hệ với các đơn vị không cùng đơn vị cấp trên trực tiếp 
 
3. Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo  
 Đơn vị phải cung cấp thông tin về bản chất và ước tính ảnh hưởng đến số 
liệu đã báo cáo, và các khoản không thể ước tính, của những sự kiện không điều 
chỉnh phát sinh sau ngày báo cáo có ảnh hưởng trọng yếu đáng kể đến số liệu đã 
báo cáo.  
  

4. Thông tin thay đổi so với báo cáo tài chính kỳ trước 
 Đơn vị thuyết minh các thay đổi như các chính sách tài chính, cách thức ghi 
chép,...ảnh hưởng khác biệt đến số liệu báo cáo tài chính so với kỳ trước 
 

5. Thuyết minh sự khác nhau giữa số liệu báo cáo tài chính và báo cáo ngân 
sách 
 Đơn vị thuyết minh sự khác nhau về số liệu doanh thu, chi phí từ nguồn 
NSNN, nguyên nhân các khác biệt này như NSNN có thời gian chỉnh lý quyết 
toán NSNN đến 31/01 năm sau, cách thức ghi chép doanh thu tài chính và số 
thực thu NSNN, ... 
 
6. Thông tin khác 

 
   Lập, ngày ... tháng ... năm ... 

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC 
(Ký, họ tên) 

 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
 


