
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:  /86  /BC-UBND Ninh BInh, ngày.2fthángnàm 2022 

BAO CÁO 
Tài chInh nhà nuó'c tinh Ninh Blnh nurn 2021 

I. Can cu pháp 1 1p Báo cáo tài chinh nhà nu'ó'c tinh Ninh BInh 
Triên khai 1p Báo cáo tái chInh nhà nithc theo quy djnh cUa Diu 30 Lust 

Ke toán näm 2015, Nghi dinh so 25/2017/ND-CP ngày 14/3/2017 cüa ChInh phü 
ye Báo cáo tài chInh nha nuâc (Nghj djnh so 25/2017/ND-CP), Bô Tài chInh dã 
ban hành: Thông tu so 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 cüa B Tài chInh 
huâng dan 1p Báo cáo tài chInh nhà nu&c (Thông tu so 133/2018/TT-BTC); 
Thông tu sO 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 cüa B Tài chInh sira dôi, bô sung 
rnt sO diêu cüa Thông tu so 133/20181TT-BTC (ThOng tu 39/20211TT-BTC); 
van bàn huâng dan 1p Báo cáo tài chInh nhà nuâc; van bàn hu&ng dn Chê d kê 
toán áp ding cho các cci quan, dan vj, tO chüc trong khu vrc Nhà nuâc. 

II. Ting quan v Báo cáo tài chInh nhà niro'c tinh Ninh BInh 
Theo quy djnh ti Nghj djnh s 25/2017/ND-CP, Báo cáo tài chinh nba 

nuóc (BCTCNN) tinh duçic 1p hang näm, gôm 04 báo cáo: 

- Báo cáo tInh hInh tài chInh nhà nithc tinh (Báo cáo tài san, cong nçi và 
nguOn von Nhà nrnc): báo cáo ye tInh hInh tài san cüa Nba nuc (tiên, phài thu, 
4t tu, hang hóa dâu tu tài chInh, tài san cô djnh...) và các nguôn hInh thành tãi 
san (nguOn von ca Nhà nithc, nq Nhà nrnc phài trã); 

- Báo cáo kt qua hot dng tài chInh nhà nuc tinh (Báo cáo thu, chi nhà 
nuâc theo phuang pháp don tIch): Báo cáo ye các khoán thu, chi phát sinh trong 
nàm cüa Nhà nu'Oc, bao gOm các khoãn thu chi phát sinh trong näm cüa ngân sách 
nhà nrn?c (NSNN) và các khoãn thu chi phát sinh trong närn ngoài NSNN; thng 
du/thâm h%lt tài chInh trong phtm vi näm tài chInh; 

- Báo cáo lu'u chuyn tin t tinh: báo cáo v 1ung tin thu vào và chi ra 
cüa Nhà nuc trong phtm vi näm tài chInh; 

- Thuyt minh báo cáo tài chInh nhà nuâc tinh: trInh bay các thông tin v 
ky bao cao, dan vi tiên tê su dung dê bao cao, cac chê do kê toan hien dang ap 
diing, các nguyen täc ké toán và thuyêt minh, giài thIch ye các sO 1iu chi tiêt, bô 
sung cho 03 báo cáo nëu trên. 

BCTCNN tinh phãn ánh thông tin tài chInh nhà nuâc gm tài san, n phâi 
trã, nguôn vOn, doanh thu, chi phI, luu chuyên tién t thuc khu vrc Nhà nuOc, 
duqc tong hçp tCr các thông tin tâi chInh sau: 

- Báo cáo cung c.p thông tin tài chInh cüa các dan vj dir toán cp 1 thuc tinh; 

- Báo cáo tng hQp thông tin tãi chInh huyn, thành phô trçrc thuc tinh Ninh BInh; 
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(Báo cáo tdng hctp thông tin tài chInh huyn, thànhph trzrc thu5c tinh Ninh 
Blnh durrc tdng hcrp tz: Báo cáo cung ca'p thông tin tài chInh cña các dctn vj d,c 
toán cap 1 thuc huyn; Báo cáo tài chInh cia Uy ban nhán dan cap xâ trén dja 
bàn huyn; so' lieu thu và phái thu ngán sách nhà nu'ác cza Clii cyc thuê theo dja 
bàn huyn; sO' lieu ye' tài san kêt caAu  hg tang tgi huyçn (bao gOm cá xq) do Uy ban 
nhán dan cá'p huyn cung c4p và mót so so lieu thu, chi ngán sách nhà nwó'c khác 
chu'a cO trong các báo cáo nêu trên cia huyçn do Kho bgc Nhà nithc câphuyn 
tdng hcip tft h thông TABMIS. Day là m5t trong nhImg nguOn thông tin rat quan 
trQng dé' 1p BCTCNN tinh). 

- S 1iu thu và phâi thu ngân sách nhà nuâc cüa Cic thu tinh Ninh BInh; 
- S 1iu vay ng cüatinh dugc tng h9p tir s 1iu vay cüa tinh do S& Tài 

chInh cung cap, dâ duqc dôi chiêu khóp diing vi Kho bac  Nhà nuâc Ninh BInh; 

- S 1iu v tài san kt cu h. tng giao thông du'ng b do S Giao thông 
Vn tãi cung cap; 

- S 1iu v tài san kt cu ha tang lam nghip và tài san k& cu ha tng cp 
nithc sach  nông thôn tp trung do S Nông nghip và Phát triên nông thôn cung cap; 

- S lieu v tài san c dinh dàc thu do S& Van hóa và Th thao tinh Ninh 
Binh cung cap; 

- S lieu vn nba nu'óc tçii doanh nghip do tinh quân l tir Sâ Tài chInh 
tinh Ninh BInh cung cap; 

- S 1iu thu, chi ngân sách nhà nuóc khác chua có trong các báo cáo nêu 
trên do Kho bac  Nhà nithc Ninh BInh tong hçip tü h thông TABMIS. 

III. Ni dung ci th cüa BCTCNN tinh Ninh BInh nãm 2021 
BCTCNN tinh Ninh BInh gm 4 phii liic (duçic 1p theo quy dnh tai  Nghj 

djnh so 25/2017/ND-CP) vói mt so ni dung chü yêu nhu sau: 
1. Báo cáo tInh hInh tài chInh nhà nuoc nãm 2021 
Báo cáo nay phãn ánh tInh hInh tài san và ngun hInh thành tài san nba 

nuc cüa tinh tai  thai diem cuôi näm 2021. Báo cáo nay phàn ánh quy mô tài san 
khu virc nhà nuc tinh, dang 11am i dâu và duqc hInh thành t1r nhü'ng nguôn nào. 

1.1. Tài san 
Tng giá trj tài san nhà nuâc trên pham vi tinh tai  ngày 31/12/2021 là 

68.404 t' dông duqc hInh thành tü nguôn von nhà nuóc là 66.83 8 t' dông (chiêrn 
97,7% tong giá trj tài san) và tü các khoân no phài trà là 1.566 t' dông (chiêm 
2,3% tOng giá trj tài san). 

So v&i s lieu ngày 31/12/2020, giá trj tng tài san ngày 31/12/2021 tang là 
31.886 t' dOng (trnmg ducmg tang 87,3%), trong do: Các khoàn tang chü yêu là: 
Tiên và các khoàn tuong dung tiên tang 9.327 t dông; tài san kêt câu ha tang 
tang 21.200 t dông (chü yêu là tài san két câu ha tang do huyn quail l (bao gôm 
cà xa) duqc rà soát, cp nht bô sung vào näm 2021). 

Trên báo cáo dâ c.p nht duc s lieu tài san kt cu ha tng ngày 
31/12/2021 là: 25.569 t' dông (So lieu ye tài san két cau ha tang giao thông dung 
b do S& Giao thông Vn tâi cung cap, so 1iu ye tài san kêt câu ha tang lam 
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nghiêp và tài san kt cu ht tng cp nu&c sach  nông thôn tp trung do S& Nông 
nghip và Phát triên nông thôn cung cap, so 1iu tài san k& câu ha thng thuc 
huyn quán l do Uy ban nhân dan cap huyn cung cap). 

1.2. Nq phãi trã 
Tong cOng nç phài trà cüa tinh tai  ngày 31/12/2021 là 1.566 t' dng, chim 

2,3% tong tài san (Tong tài san Tong Nçi phài trã + Ngun vn). 
So vOi näm 2020, tng nçi phái trã näm 2021 tang 94 t' dng (tuong ducmg 

tang 6,4%), trongdó: Nç phãi trã ngän htn tang 46 t' dông; nçi phãi trá dài han 
48 t' dông (chü yêu là vOn vay ODA). 

1.3. Ngun vn 
Tng ngun vn cüa Nba nithc tinh tai  ngây 3 1/12/2021 là 66.838 t 

dông, chiêm 97,7% tOng tài san. 
Tng ngun vn näm 2021 tang so vôi nàm 2020 là 31.792 t' dông, tuong 

throng 90,7% tir nhüng 1 do sau: Nguôn von hInh thành tài san tang 23.173 t5' 
dông (do näm 2021 cp nht bô sung tài san kêt câu ha tang do cap huyn quãn 1 
(bao gôm cà cap xà)); thng du 1u' ké tang 8.516 t5 dOng; nguôn von khác tang 
103 t51 dông. 

(S lieu chi tié't theo Phy lyc I dinh kern,) 

2. Báo cáo Kt qua hoot dng tài chInh nhà ntr&c näm 2021 
Khác vOi Báo cáo tInh hInh tài chInh 11am 2021 phãn ánh tài san và ngun 

hinh thành tài san (luy kê) cüa nhà nuóc den hêt nàrn 2021, Báo cáo kêt qua hoat 
dng tài chinh näm 2021 phãn ánh sO 1iu doanh thu và chi phi cüa khu vrc nba 
nuóc theo tü'ng nàm cüa 2 nàm lien kê (näm 2020 và näm 2021). 

V mt nguyen tc, di vâi doanh nghip, Báo cáo kt qua hot dng kinh 
doanh là báo cáo tài chInh tong hçp, phân ánh tOng quát tInh hInh và két qua kinh 
doanh (lài, lô) trong mt kr hoat dng cüa doanh nghip và chi tiêt cho các boat 
dng kinh doanh chInh. Dôi vói khu vrc nhà nixâc, Báo cáo nay chi ra sir can bang 
gitia thu nhp (doanh thu) và chi phi trong tüng kS'  kê toán cüa khu virc nba nuc, 
trong do tp trung vào hoat dng thu, chi thuc ngân sách nhà nuOc và các hoat 
dng ngoài ngân sách nhà nuâc cüa các don vj thuc khu virc nhà nuâc (vi dii: 
hoat dng san xuât kinh doanh cüa các don vj sir nghip; các hoat  dng thu chi tir 
khoán phi duçic khâu trr dé 'ai  cho don vj...). 

2.1. Thu nhp 
Tng thu nh.p cüa Nhà nuâc a tinh nãm 2021 là 17.977 t dông, giám 

1.232 t dông so vai nam 2020 (tucing throng giám 6,9 %), trong do: 
- Doanh thu thuc ngãn sách nha nuOc näm 2021 là 16.24 1 t dng, giãm 

1.410 t' dông (tucing duong giãm 8,7%), nguyen nhân chInh là do giãm các khoàn 
doanh thu khác (ngoài doanh thu thuê). 

- Doanh thu không thuc ngân sách nhà nithc là 1.73 6 t5r dng, tang 178 t' 
dOng (tuong throng tang 10,3%). Doanh thu không thuc ngân sách nhà nuóc là 
các khoãn doanh thu phát sinh trong nam cüa don vj sir nghip cong tr nguOn xã 
hi hoá (san xuât kinh doanh, djch viii...), phi dê lai  don vj. 
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2.2. Chi phi 
Tng chi phi cüa Nhà nithc 11am 2021 ô tinh là 9.032 t dng, tang 1.623 

t' dng so vói näm 2020, tuo'ng duing tang 18%, trong do các khoãn tang chü 
yêu nhu' sau: 

- Chi phi tilt ngun ngân sách nhà nuoc tang 1.405 tsr, tung ducing tang 
18,8% (chili yu là tang các khoàn chi tiên tucYng, tiên cong và chi phi khac cho 
con ngi.thi; chi phi v.t tu, cong c11 và djch vi; chi phi hao mOn (cap nht bô sung 
chi phi hao mOn tài san kt cu ha tang do huyn quãn l)...). 

- Chi phi tilt ngun ngoài ngân sách nhà nuc tang 218 t dng, tucing duong 
tang 13,9% (chili yu là tang chi phi tiên lu'ang, tiên cOng và chi phi khác cho con 
ngui; chi phi vQtt tu, cong cii và djch vii...). 

2.3. Thng dir (hoc thâm hiit) 
Thng du (ho.c thâm hiit) nàm 2021 dugc tinh theo cong thüc: Tng thu 

nhp - Tong chi phi = 8.945 t) dOng là so thing dii näm 2021. 

(So' liçu chi tjlt theo Phu lyc II dInh kern,) 

3. Báo cáo lu'u chuyn tin t nãm 2021 

Báo cáo luu chuyn tin t phãn ánh tInh hInh tin thu vào, tin chi ra tilt 
các hoat dng chü yêu; hoat dng dâu tu và hoot dng tài chInh trong kS'  báo cáo; 
so dii tiên và tu'cmg du'cing tiên tai  thñ diem két thüc k' báo cáo cilia Nhànuóc. 
Trong nam 2021, km chuyên tiên thuân là 9.323 t dông tang 2.893 t dông so 
vi nãm 2020 (tuang duong tang 45,0%), chi tiêt huu chuyên tiên t thuân näm 
2021 nhusau: 

- Luu chuyn tin thun tilt hoat  dng chili yu (tng s tin thu vào trong 
näm 2021 sau khi trilt di sO tiên chi ra tilt hoat dng chili yêu gôm hoat dng thuê, 
phi va lê phi, cac khoan chi hoat dOng, , ngoai tnt hoat dông dâu tu va boat dông 
tài chInh) là 33.328 t' dông (tiên thu tilt boat dng chili yêu nhiêu han tiên chi tilt 
boat dng chili yeu). 

- Luu chuyn tin thun tilt hoat dng du tu (thng s tin chi rnua srn, &i 
ti..r xây dirng tài san cO djnh, tài san dài han,  cho vay, gOp von và dâu tu sau khi 
trilr di so tiên thu thanh l, nhung ban) là -24.049 t dông (tiên chi tilt boat ctng 
dâu tu nhiôu ban tiên thu tilt hoat  dng dâu tu', trong Ctó: có rà soát, cp nh.t tài 
san kêt câu ha tang do huyn quãn l). 

- Luu chuyn tin thun tilt boat  dng tài chInh (thng s tin thu tilt các khoán 
di vay, hoat dung tài chInh trong näm 2021 sau khi trü di so tiên hoàn trà gOc vay 
và boat dng tài chInh khác) là 44 t5' dông (tiên thu tilt hoat dng tài chInh nhiêu 
han tiên chi tilt hoat dng tài chInh). 

(SO' lieu chi tié't theo Phy lyc III dInh kern) 

4. Thuyt minh BCTCNN näm 2021 
Phn thuyt minh (phn lôi): Nêu mt s các ni dung lien quan d lam rO 

han ye tInh hInh kinh tê xâ hOi,  các nguyen tàc, phuang pháp kê toán, tong hçip 
so lieu. . .và dc bit là giãi thIch rô han mt so so lieu chi tiêt trong báo cáo ma 
các so 1iu tong hçp tren 3 BCTCNN nêu trên chua chi tiêt duqc. 
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Phân so lieu: Nêu chi tit han dôi vâi mt s s lieu quan trpng, tr9ng yêu 
trong 3 báo cáo dâ nêu, nhu: chi tiêt và biên dng các 1oi tài san c djnh cUa tinh; 
chi tiêt ye dâu tu von nhà nuâc tinh ti doanh nghip; chi tiêt các nguOn doanh 
thu tr các loai thuê (Thuê thu nhp doanh nghip; thud giá trj gia tang...), phi, 1 
phi và doanh thu khác... 

(Chi tiêt theo Phy lyc IV dinh kern,) 
A A - 9 S P IV. M9t so khac biçt trQng yeu giu'a BCTCNN tinh Ninh Binh va bao 

cáo quyêt toán NSNN tinh Ninh BInh 11Am 2021 
Do phm vi và phuang pháp 1p BCTCNN khác v6i báo cáo quyt toán 

NSNN nên so 1iu trén BCTCNN Va Báo cáo quyêt toán NSNN có nhiêu diem 
khác bit giüa các chi tiêu, cung cap nhmg each nhIn khác nhau gita sO 1iu tài 
chinh nhà nuâc và NSNN nhu sau: 

- Khác bit giüa s 1iu doanh thu thuc NSNN và s thu NSNN näm 2021: 
Doanh thu NSNN phàn ánh càso 1iu phài thu NSNN cüa ca quan thuê den hêt 
nãm 2021, trong khi do so quyêt toán thu NSNN näm 2021 chi phàn ánh so thirc 
thu NSNN nAm 2021. 

- Khác bit giüa s chi phi tir ngun NSNN nàm 2021 và s 1iu chi NSNN 
näm 2021: 

BCTCNN, trong s chi phi t1r ngun NSNN cho du tu xây dirng ca bàn, 
sO 1iu chi phi khau hao, hao mon tài san cô djnh (hInh thành ti~ NSNN do mua 
sam hoc do chi dâu tu xay drng ca bàn) chi dugc trich dan theo tüng nAm (tuong 
ü'ng vOi t' 1 khâu hao, hao mOn theo quy djnh) tr khi bàn giao,  tài san cO djnh 
hoc cong trInh xây dirng ca bàn dua vào sr dung; trong khi do so chi NSNN cho 
dâu tu xây dirng ca bàn hang nàm cho cong trInh duçic tong hçip toàn b vào báo 
cáo quyêt toán chi NSNN theo niên d ngân sách. 

Theo phuang pháp tng hqp BCTCNN, chi phi tü ngun NSNN bao gôm 
cà so phài trà cUa các dan vj hành chInh, sir nghip cong dôi v9i các nhà cung cap 
djch v11, dugc ghi nhtn ngay khi ca quan hành chinh, sir nghip nhn duqc boa 
dan cüa dan vj cung cap djch vi ma chua can th%rc hin thçrc chi trà bang tiên; 
báo cáo quyet toán NSNN chi tInh so thrc chi trã bang tiên. 

Chi phi ti'r ngun NSNN tren BCTCNN khOng tng hcrp các s lieu chi 
NSNN nhu chi chuyen nguôn, loai trü các khoàn chi bô sung can dOi, bô sung 
mic tiêu gita ngân sách các cap chinh quyên dja phuang; cOn báo cáo quyét toán 
NSNN Iai  tinh các khoàn nay vào quyêt toán näm. 

- Khác bit giüa s th.ng du (thâm h't) và kt du NSNN närn 2021: Tr sir 
khác bit ye doanh thu v&i thu NSNN, chi phi vâi chi NSNN tren dan den sir khác 
bit ye sO 1iu gifla thing du' và kêt du NSNN näm 2021. 

V. Mt s khó khAn, vtr&ng mc và bin pháp khc phtic 
BCTCNN tinh näm 2021 (là nàrn thi,' 4 1p báo cáo theo quy djnh) dã có 

mt so cãi tiên so vâi các näm truâc nhu: chat lugng thông tin báo cáo dâu vào 
duçic nâng cao han, phtm vi BCTCNN dugc m rng han, bao gôm cà thông tin 
tài san ket câu h tang. 
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Tuy nhiên, vic 1p BCTCNN là mt ni dung nghip vii mâi, khó khãn, 
phirc tap; mt so ni dung, so 1iu du?c tong hgp tir các dan vi dir toán, các ca 
quan quail l có the con chu'a du'gc day dü can có thai gian dê hoàn thin, chuân 
hóa. Ben canh  do, phm vi cUa BCTCNN rat rng, cOn nhiêu chê d ké toán nhà 
nrnrc khác nhau dôi vci các loai hInh dan vj sir ding ngân sách nhà nuic... Dc 
bit, vic hiêu dê có the phân tIch thirc sir day dü, chInh xác ye nghia cüa các so 

lieu tài chInh trén các BCTCNN giOp cho cong tác quãn 1 cüa các cap chInh 
quyên cüng là mt khó khãn dôi vói các dan vj cung cap so lieu va 1p báo cáo. 

Theo quy djnh hin hành, Kho bac  Nba nrc Ninh BInh chju trách nhim 
kiêm tra tInh can dOi, hçip l, hçip l cüa Báo cáo cung cap thông tin tài chinh; cOn 
tmnh chInh xác, day dü cüa so lieu báo cáo do các don vj lQtp Báo cáo cung cap 

thông tin tài chmnh chju trách nhim. 

Uy ban nhân dan tinh xác djnh BCTCNN tinh grn 04 báo cáo chi ti&, sê 
cung cap thông tin ye tInh hInh tài chInh nhà nithc tai  thii diem kêt thic nàm tài 
chInh, kêt qua hoat dng tài chInh nba nuc trong nãm trên phm vi toàn tinh. Tir 
do sê cung cap birc tranh tài chInh nhà nuâc tong the cüa tinh, nhäm cung cap 

thông tin cho các nhà hoach dnh chinh sách, các nhà phân tIch vi mô, các nhà 
quàn 1 cüa tinh phiic v1i vic dánh giá tong the ye tInh hInh diêu hành ngân sách, 
tài chInh cOng, ye hiu qua cüa co chê chInh sach, phc vv cho vic djnh hu'âng, 
nâng cao hiu qua quãn 1, diêu hành cüa các cap chInh quyên dja phuong. Do 
vy, trong thai gian tâi, Uy ban nhân dan tinh s quan tam han, tp trung chi dao 
các don vi lien quan trên dja bàn tinh nâng cao chat lugng lap, g1ri kjp thi Báo 
cáo cung cap thông tin tài chInh cho Kho bac  Nba nuâc trén dja bàn, thrc hin 
khan truang, dông b nhiêu giái pháp khäc phiic các ton t?i,  vu'àng mac, tr do thu 
thp, tong hcip day dü thông tin tài chInh nhá nuic de nâng cao chat luçing quân 
l cQng nhu 1p Báo cáo tái chInh nhà nuóc tinh. 

Üy ban nhân dan tinh trân tr9ng báo cáo Hi dng nhân dan  tinh./jta.. 

No'i nhmn: 
- Hi dông nhân dan tinh; 
- Thisông trtjc HDND tinh; 
- Các Ban cüa HDND tinh; 
- Các dal biêu HDND tinh; 
- Lânh dao UBND tinh; 
- Van phông Doàn DBQH&HDND tinh; 
- Sô Tài chInh; 
- Kho bac Nhà inróc tinh; 
- Ltxu: VT, VP2, VP5. 

PTT_VP5_BC 

TM. UY BAN NHN DAN 
CHU TICH 

Phm Quang Ng9c 
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Phulucl 
(Ban hành kèni theo Nghj i/nh so 25/2017/ND-GP 

ngày 14 tháng 3 nárn 2017 cüa ChInh Phü) 

BAO CÁO T!NH H!NH TA! CH!NH NHA NU'OC 
(Kern theo Báo cáo s /86 /Bc-UBND  ngayJc/  11 /2022 cüa UBND tinh,) 

i9rn vi tinh: Dn 

STT Chitiêu Mãs 
Thuyêt 
in 111 ii 

31/12/2021 31/12/2020 

A TAISAN 100 0 0 

I Tài san ngän hn 110 27.576.814.721.234 18.215.909.748.363 

I Tin và các khoãn tlscYng &rclng tin 111 TMOI 25.228.614.187.749 15.901.947.871.140 

2 EMu tlx tài chInh ngn han 112 TMO2 0 0 

3 Cáckhoánphãithu 113 TMO3 2.195.788.799.376 2.183.366.462.836 

4 Hang tn kho 114 TMO4 151.803.559.419 130.380.303.492 

5 Chovayngânhn 115 TMO5 0 0 

6 Tàisãnngnhankhac 116 608.174.690 215.110.895 

H Tãi san dài han 130 40.827.720.345.306 18.302.348.810.462 

I Du ttr tài chInh dài han 131 TMO2 1.747.930.000.000 1.635.033.000.000 

1.1. V6n nhà nuâc tai các doanh nghiêp 132 1.747.930.000.000 1.635.033.000.000 

1.2.V6ngóp 133 0 0 

1.3.DutiitaichInhdàjhankhác 134 0 0 

2 Cho vay dài han 135 TMOS 0 0 

3 Xây drng co ban d dang 136 TMO8 2.091.006.451.107 1.873.747.609.430 

4 Tài san cô djnh h11u hinh 137 TMO6 33.229.289.512.087 12.799.591.500.764 

4.1. Tài san ktcu hatâng 138 25.569.452.179.219 4.369.080.003.830 
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STT Chi tiêu Ma 
Thuyt 
minh 

31/12/2021 31/12/2020 

4.2. Bt dong san, nhà cCra, thit bj 139 7.659.837.332.868 8.430.511.496.934 

5 Tài san c djnh vô hmnh 140 TMO7 3.759.494.382.112 1.993.976.700.268 

6 Tài san dài han khác 141 0 0 

TONG TA! SAN (1+11) 142 68.404.535.066.540 36.518.258.558.825 

B NQPHAITRA 200 0 0 

I Nq phãi trã ngn hn 210 1.328.875.751.263 1.283.171.969.067 

1 Nqngânhn 211 TMO9 3.091.027.685 3.701.027.685 

Trongdo: 0 0 

- Nç trong nuóc cüa Chinh phü 212 0 0 

- Nçi niróc ngoài cüa Chinh phñ 213 0 0 

- Nc chinh quyn dja phixang 214 0 0 

2 Các khoãn phãi trã ngn hn khác 215 1.325.784.723.578 1.279.470.941.382 

H N9 phãi trã dài hn 230 TMO9 237.517.839.348 188.865.111.455 

1 Nodãjhan 231 237.249.718.303 188.601.382.555 

TrongdO: 0 0 

- Nq trong niràc cüa ChInh phü 232 0 0 

- Nq nuàc ngoai cüa ChInh phü 233 0 0 

- N chInh quyn dja phwmg 234 237.249.718.303 188.60 1.382.555 

2 Các khoãn phai trã dài han  khác 235 268.12 1.045 263.728.900 

TONG N PHA! TRA (1+1!) 236 1.566.393.590.611 1.472.037.080.522 

C NGUON VON 300 TM1O 0 0 

I Ngun vn hinh thãnh tài san 3 10 30.543.508.542.522 7.370.449.587.672 

II Thäng duiThârn hut tOy ké 320 35.804.733.161.189 27.288.488.091.284 
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STT Chi lieu Ma 
Thuyêt 
n-i in h 

31/12/2021 31/12/2020 

Iii Ngunvnkhac 330 489.899.772.218 387.283.799.347 

TONG NGUON VON (1+11+111) 340 66.838.141.475.929 35.046.221.478.303 
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Phu luc II 
(Ban hành kern theo Nghj cl/nh so 25/2017/ND-CF 

ngày 14 thOng 3 nàrn 2017 cüa ChInh Fhz,) 

KET QUA HOAT DQNG TAI CHfNH NHA NIIOC 
cáo sd 186 /BC-UBND ngàyJ5/-f'l/2022 cla UBND tinh) 

Doii vi tInh: Dn 

STT Chi tiêu Ma s 
ThLI3Tet 

Näm 2021 Närn 2020 

1. THU NHAP 01 0 0 

1 Doanh thu thuc ngãn sách nhà nuóc 02 16.240.802.796.800 17.650.911.950.606 

1.1 Doanh thu thud 03 TM 11 10.907.591.076.483 10.858.674.963.264 

1.2 Doanh thu phi, 1 phi 04 TM12 228.786.787.142 352.903.446.770 

1.3 Doanh thu tr du thô và khi thiên nhiên 05 TM13 0 0 

1.4 Doanh thu ffr vn gop và các khoán du tir cña nhà nuóc 06 TM14 1.839.655.994 2.218.386.575 

1.5 Doanhthutrviêntrkhonghoan1ai 07 TM1S 9.001.017.460 0 

1.6Doanhthukhác 08 TM16 5.093.584.259.721 6.437.115.153.997 

2 Doanh thu không thuc ngân sách nhà nuóc 20 1.735.944.655.487 1.557.850.208.947 

2.1 Doanh thu ti hot dOng  san xut kmh doanh, djch vu 21 1.547.783.999.0 13 1.414.681.566.758 

2.2 Doanh thu hot dng khác 22 188.160.656.474 143.168.642.189 

TONG THU NHP (1+2) 30 17.976.747.452.287 19.208.762.159.553 

U. CHI PHI 31 0 0 

I Chi phi ttr ngun ngân sách nhà nu*c 32 7.464.200.281.430 6.059.291.840.389 

1.1 Chi phi tin Itrcrng, tin cong và chi phi khác cho con 
ngtx&i 

33 3.236.686.563.034 3.141.374.709.953 

1.2 Clii phi vt tir, cong ci va djch vii 34 452.592.389.9 19 395.583.193.926 

1.3 Chi phi hao mOn 35 1.480.104.074.424 410.93 1.416.555 
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STT Chi tiêu Ma s 
Thuyêt 
iiiiiili 

Näin 2021 Näm 2020 

1.4 Clii phi tài chInh 36 298.678.462 441.860.538 

1.5 Chi phi khãc 37 2.294.518.575.591 2.110.960.659.417 

2 Chi phi tu nguôn ngoài ngân sách nhä nuO'c 50 1.567.534.822.556 1.349.090.901.872 

2.1 Chi phitin luong, tin cong và chi phi khác cho con 
ngisoi 

51 1.164.482.335.151 1.057.618.296.136 

2.2 Chi phi 4t ttr, cong cii vã djch viii 52 95.374.908.320 44.266.958.785 

2.3 Chi phi khu hao 53 44.048.784.429 10 1.610.324.050 

2.4 Chi phi tài chInh 54 20.814.475 14.338.164 

2.5 Chi phi khác 55 263.607.980.181 145.580.984.737 

TONG CR! PHI (1+2) 70 9.031.735.103.986 7.408.382.742.261 

III. THLNG DI! (HOAC THAM HUT) (I-Il) 71 8.945.012.348.301 11.800.379.417.292 
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Phy Lye III 
(Ban hành kern theo Nghj cl/nh so 25/2017/ND-CP 

ngày 14 thang 3 nárn 2017 cza ChInh Phz) 

o i... 77 \ 
BAO CÁO LIIU CHUYEN TIEN TE 

cáo s .186  /BC-UBND ngày25/11/2022 cia UBND tinh) 

4 ,.'- 
.-  '. 

Doii v/ tInh. Dng 

STT Nôi dung Ma 
Thuyt 
mmli 

Nárn 2021 Näm 2020 

LUUCHUYENTIENTETYHOATDQNGCHU 
YEU 

01 0 0 

1.1. Thng dis/(Thâm hit) trong kS'  báo cáo 02 8.945.012.348.301 11.800.379.417.292 

1.2. Diu chinh các khoán: 03 24.383.140.026.257 -2.259.808.518.928 

KhAu hao, hao mon tài san c djnh 04 1.524.152.858.853 512.541.740.605 

(Läi)/L tr hoat dng du Ut 05 -5.020.901.242 -2.695.100.575 

Chi phi läi vay 06 298.678.462 441.860.538 

(Täng)/Giám hang tn kho 07 -2 1.423.255.927 -39.206.934.003 

(Tang)/Giám các khoán phái thu 08 -12.8 15.400.335 -924.281.610.525 

Tang/(Giám) các khoán phãi trã 09 46.3 18.174.341 717.769.920.081 

Các khoán diu chinh khác 10 22.851.629.872.105 -2.524.378.395.049 

1.3. Luii chuyn tin thun tir hoat dong chü yu (1.1 +1.2) 20 33.328.152.374.558 9.540.570.898.364 

11. LIYU CHUYEN TIEN TE T11J HO3T DQNG DAU TIX 21 0 0 

11.1. Tin chi rnua sm, dAu ti.r xáy dijng tài san c6 djnh và 
các tài san dat han khác 

22 -23.63 1.666.085.003 -3.032.885.898.295 

11.2. Tin thu thanh 1, nhtrçing ban tài san cô djnh Va các tài 
san dai han khác 

23 3.181.245.248 476.714.000 

11.3. Tin chi cho vay, gop vn và du tu 24 -425.120.585.484 -49.974.311.376 
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STT Nôi dung Ma sO 
Thuyt 
minh 

Nãm 2021 Nàm 2020 

11.4. Tin thu gOc khoãn cho vay; thu tir ban cO phn, von 
gop và các khoãn du ti.r 

25 0 3.937.699 

11.5. Tin thu tir läi cho vay, CO tirc và lqi nhun dtrqc chia 26 4.081.031.542 3.955.345.665 

11.6. LLru chuyn tin thun tr hoat dOng du tu(I.1+I.2+1. 
3+1.4+1.5) 

27 -24.049.524.393.697 -3.078.424.212.307 

LtTUCHUYENTIENTETU'HOATDONGTAI 
CHINH 

40 0 0 

111.1. Tin thu tr khoãn di vay 41 63.271.757.104 24.680.713.602 

111.2. Tin chi tr hoàn trã khoãn gOc vay 42 -17.287.801.867 -54.284.009.867 

111.3. Tin thu tir hot dng tài chInh khác 43 0 0 

111.4. Tin chi tr hoat dng tài chInh khác 44 -1.553.940.426 -2.933.124.129 

111.5. Liiu chuyn tin thun tü hot dng tài chInh (111.1+111. 
2+111.3+111.4) 

44.430.014.811 -32.536.420.394 

IV. Liru chuyn tin thuãn trong k' (1.3+11.6+111.5) 60 9.323.057.995.672 6.429.610.265.663 

V. Tin và các khoãn tuo'ng dirong tin du k5r 61 15.901.947.871.140 9.472.549.689.060 

VI. Anh htröng cüa chênh Ich t giá 62 3.608.320.937 -212.083.583 

vii. Tin Va các khoãn tuo'ngdirongtin cuOl kS'(IV+ 
V+VI) 

63 25.228.614.187.749 15.901.947.871.140 
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Phu 1iic IV 
(Ban hành kern theo Nghj djnh so 2 5/201 7/ND-C'? 

ngày 14 tháng 3 närn 201 7cüa ChInh phi) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
cáo so '/8 /BC-UBND ngày 5/ 41/2022 cia UBND tinh) 

QUAT TINE! HINH JUN11 TE - xA HO! 

2021 là nàm du thçrc hin Nghj quyt Dai  hi Dàng toàn quc ln 
thir XIII, Nghj quyêt Di hi Dãng b tinh lan thu XXII. Ben cnh thun lqi con 
khó khãn, thách thi'rc rat ion do dai djch Covid- 19 tác dng mnh m, tiêu circ 
hm den tInh hInh kinh tê - xã hi, ãnh hithng trirc tiêp den san xuât, kinh doanh 
và dOi song cüa nhân dan. DuOi sin  lành dao  cüa Trung isang Dãng, Quoc hi, 
ChInh phü; sin quan tam, giüp d, tao  diêu kin cüa các b, ban, ngành, doàn the 
Trung ung; Tinh üy, Hi dôngnhân dan, Uy ban nhân dan, Uy ban Mt tr.n To 
quôc Vit Nam tinh dà doàn kêt, trách nhim, tp trung lãnh dao,  chi  dao  chü 
dng, quyêt lit, dOimOi, có tr9ng tam, tr9ng diem cüng vOi sin no 1c cüa các 
cap, các ngành, các tang lOp nhân dan và cong  dông doanh nghip trong tinh, nên 
dà dat duc nhng kêt qua quan trçng: Lanhdao to chirc thành cong cuc bâu cr 
dai biêu Quôc hi khóa XV và bâu c1r dai  biêu Hi dông nhân dan các cap nhim 
k 202 1-2026 trên dja bàn tinh. Chü dng kiêm soát chat  ch, quyêt lit, có hiu 
qua cong tác phOng, chong djch Covid-19. Cong tác xây dirng Dáng ducrc thinrc 
hin dOng bO,  toàn din, có hiu qua; sçr lnh dao  cüa cap Uy duçic t.p trung, Cci 
the trên tmg lTnh vrc; h thông chInh trj ducrc cUng cO ngày càng vüng manh. 
Kinh tê trng buOc phic hOi trong trng thai bInh thuO'ng mó'i, GRDP tang 5,71%; 
thu ngân sách dat  kê hoach và chuyên biên tIch clnrc ye co câu so thu; san xuât 
cong nghip duy trI muc tang truOng khá; nông nghip dugc müa, xây drng nông 
thôn mOi tiêp tçic dugc day manh  và di vào chieu sâu. Vànhóa - xä hi có nhiêu 
tiên b, an sinh xâ hi duçic báo dam, dii song nhân dan on djnh. COng tác xüc 
tiên, câi thin mOi truOng dâu tu dugc quan tam. An ninh chInh trj, tr.t tinT an toàn 
xà hi duçic bão dam; cong tác quôc phOng, quân sin dja phuang duqc tang cuOng; 
cOng tac cai cách hành chInh, phOng chông tharn nhQng, tieu dc, giài quyet khieu 
nai, tO cáo duqc tp trung chi dao, dat ket qua tot ('Nguôn: Báo cáo so 143-Bc/TU 
ngày 10/01/2022 cia Tinh iy Ninh Bmnh ye kêt qua länh dao, chi dgo thy'c hiên 
nhiçm vy nám 2021, phwcrng hu'ó'ng, nhiçm vy trQng tam nàm 2022). 

II. KY BAO CAO, DO'N V! TIEN T SI DVNG  BE BAO CÁO 

2.1. K lap báo cáo tài chInh nhà ntró'c tinh 

Báo cáo tài chInh nhà nuOc tinh duac lap theo k' k toán näm dugc tInh 
tü ngày 01 tháng 01 den 31 tháng 12 näm duong ljch. 
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2.2. Don vj tin t sfr diing d báo cáo 

Do'n vj tin tê sü' diing d 1p Báo cáo tài chInh nba nuó'c tinh là Dông Vit 
Nam ("VND"). 

III. CHUAN MçC KE TOAN! CHE DO KE TOAN AP DUNG 

BCTCNN tinh duac 1p dra trên các cAn cir pháp l và ch d k toán sau: 

- Lut K toán sé 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 nAm 2015; 

- Ngh dnh s 25/2017/ND-CP ngày 14 tháng 3 näm 2017 ye vic triên 
khai lap Báo cáo tài chInh nhà nuc; 

-Thông tush 107/2017/ TT-BTC ngày 10 tháng 10 nAm 2017 cüa B Tài 
chInh ye hithng dan chê d kê toán hành chInh, sir nghip; 

- Thông tu s 99/2018/TT-BTC ngày 01 tháng 11 nAm 2018 cüa B Tài 
chInh ye vic huOng dan lap báo cáo tài chInh tong hç'p cüa dan vj kê toán nba 
nithc là don vi kê toán cap trên; 

- Thông tu s 133/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 näm 2018 cüa B Tài 
chInh ye vic hithng dan 1p Báo cáo tài chInh nhà nuó'c; 

- Thông tu s 39/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 nAm 2021 ci:ia B Tài 
chInh süa dOi, bô sung rnt sO diêu cüa Thông tu so 133/2018/TT-BTC. 

IV. CAC CHfNH SACH K TOAN AP DUNG  CHO CAC KHOAN 
MUC TREN BCTCNN TINH 

1. Nguyen tc thrc hin hçrp nht báo cáo tài chInh nhà nu'&c 

BCTCNN tinh du'çic 1p  trên ca s& hçTp nht báo cáo tài chInh cüa Ca quan 
nhà nrnc, dan vj sr nghip cong lip, to chüc kinh tê và các don vj có lien quan 
khác thuc Rhu virc nhà nuóc tinh, diing de tong hçip và thuyêt minh ye tInh hinh 
tài chInh nba nufic, ket qua hot dng tài chInh nba nuc và lu'u chuyên tiên t tii' 
hott dng tài chInh nhà nrnc trên phm vi tinh. 

2. Nguyen tic ghi nhIn các khóãn tin và tu'o'ng throng tiên 

Chi tiêu nay phãn ánh toàn b giá trj tin và các khoãn tuong throng tin 
cüa Nhà nurc trên phtm vi tinh tai  thi diem ket thüc nAm báo cáo. 

S lieu chi tiêu nay dixçic thng hçip tr các chi tiêu: "Tin và các khoân trnmg 
throng tiên" tren Báo cáo tong hcp thông tin tài chInh huyn, Báo cáo cung cap 
thông tin tài chInh cüa Kho btc Nhà nithc cap tinh; chi tieu "Tiên" trên Báo cáo 
cung cap thông tin tài chInh cüa Ciic Thuê, các don v dir toán cap I thuc ngân 
sách cap tinh. 

3. Nguyen tc ghi nhmn các khoãn du tu' 

3.1. DEti tu' tài chIn/i ngn hçin 

Day là chi tieu phàn ánh tng giá gc các khoân du tu tài chInh cüa Nhà 
nithc trén phm vi tinh có thi hn thu hôi tü 12 tháng tr xuông ti thôi diem ket 
thüc nAm báo cáo nhu: tien giri có k' htn, dâu tu trái phieu, dâu tu vào các loi 
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chirng khoán ng khác... Chi tiêu nay không bao gm các khoàn du tu tài chInh 
ngän han phát sinh tr các giao djch nOi b cüa các dan v trong phm vi 1p báo 
cáo. 

3.2. Dtti 1w tài chInh dài han 

Day là chi tiêu tng hgp phán ánh tng giá trj gc cáo khoán du tu dài ban 
cüa Nhà nithc trên pham vi tinh có thi han  thu hôi trên 12 tháng tai  thi diem kêt 
thüc nàm báo cáo, trong do: 

- V& nhà nuoc tti các doanh nghip: Chi tiêu nay phàn ánh giá trj cáo 
khoán dâu tu, gop von, von cüa Nba nuóc tai  các doanh nghip, ngân hang và cáo 
tO chirc tài chInh tai  thi diem kêt thüc näm báo cáo. So lieu cüa chi tiêu nay duçc 
tong hçp tr chi tiêu "VOn nhà nuó'c tai  cáo doanh nghip, ngân hang và các tO 
chirc tài chInh do da phuong quán 1" trên Báo cáo cung cap thông tin tài chInh 
cüa Tài chInh. 

- Von gop: CM tiêu nay phán ánh giá tn cáo khoán dâu tu, gop von vào các 
dan vj khác bang tiên hoc bang hin vt có thai gian thu hôi trên 12 tháng.Sô 
1iu cüa chi tiêu nay duçc tong hop tr cáo chi tiêu "Von gop" trên Báo cáo tong 
hçp thông tin tài chInh huyn và Báo cáo cung cap thông tin tài chInh cüa các dan 
v1 dir toán cap i thuc ngân sách cap tinh. 

- Du tu tài chinh dài han  khác: Chi tiêu nay phàn ánh giá tr cüa cáo khoàn 
dâu tu khác (ngoài 2 loi nêu trên) có thai han  thu hOi trén 12 tháng kê tir thai 
diem kêt thiio nàm báo cáo nhu: tien g1ri có kST han, trái phiêu... 

4. Nguyen tc ghi nhn các khoãn phãi thu 

Day là chi tiêu phàn ánh toân bO giá trj c1ia cáo khoàn phái thu tai  thèidiêm 
ket thiic näm báo cáo, bao gôm: phái thu oác khoàn lãi cho vay; phái thu cO tirc, 
1çi nhi4n dugo chia tr von gop và các khoán dâu tu cüa nba nthc; phài thu thuê, 
phi, 1 phi; phài thu khách hang; trà truc cho nguô!i ban và cáo khoán phãi thu 
khác. Chi tiêu nay khOng bao gôm cáo khoàn phái thu phát sinh tir cáo giao djch 
nôibô. 

S 1iu cüa chi tieu nay dugc xáo djnh bang cách cong chi tiêu "Các khoán 
phài thu" trén Báo cáo tOng hçp thông tin tài chInh huyn; Báo cáo cung cap thông 
tin tài chInh oUa cáo dan vj dir toán cap i thuc ngân sách cap tinh và sO 1iu cáo 
khoán phái thu thuê và thu ni da khác thuc ngân sách cap tinh (duço xáo djnh 
tren ca sâ "Cáo khoán phái thu" tren Báo cáo cung cap thông tin tài chInh cüa ca 
quan Thuê và b t l diêu tiet theo quy djnh). 

Sau d5, loai tth s 1iu phãi thu nôi bô tren Báo cáo cung op thông tin tài 
chInh oüa: cáo dan v dix toán cap I thuc ngân sách cap tinh; Kho bac  Nha nuc 
cap huyn. 

5. Nguyen tc ghi nhn các khoãn cho vay 

5.1.Cho vay ngn hçin 
KhOng phát sinh chi tieu nay ô pham vi tinh. 
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5.2.Cho vay dài h9n 
Không phát sinh chi tiêu nay & phm vi tinh. 

6. Nguyen tc ghi nhn tãi san c dlnh 
6.1.Tài san c6 djnh hfru hlnh 
Day là chi tiêu tong hçp phân ánh toàn b giá trj con lai  (nguyen giá trü di 

hao mOn ffiy ké và khâu hao lily ké) cUa các loai tài san cô djnh hru hInh cüa Nba 
nithc trên ph.mvi tinh tai  th&i diem két thiic k' báo cáo và duçic chi ti& theo: Tài 
san kêt câu ha tang; Bat dng san, nhà cl'ra, thit bj. 

Tài san kêt câu ha tang: So lieu cüa chi tiêu nay duçc tong hqp tir chi tiêu 
tuong lrng trên Bao cáo tong hçp thông tin tài chInh huyn và tong giá trj cOn lai 
tai th&i diem cuoi 11am báo cáo Tài san kêt câu h tang giao cho tinh quãn 1 trên 
Báo cáo cung cap thông tin tài chInh do S& Giao thông Van  tài và S& Nông nghip 
và Phát triên nông thôn cung cap. 

Bat dng san, nhà c'tra, thiêt bj: So 1iu cüa chi tiêu nay duçic tong hcip tr 
chi tiêu tuong üng trên Báo cáo tong hçp thông tin tài chInh huyn và giá trj cOn 
lai cila chi tiêu "Tài san cô djnh hil'u hInh" trên Báo,  cáo cung cap thông tin tài 
chInh cüa các don vj dir toán cap i thuc ngân sách cap tinh. 

6.2. Tài san c6 djnh vô hlnl, 

Day là chi tiêu thng hçip phàn ánh toàn b giá trj cOn lai  (nguyen giá trir di 
hao mOn lüy kê và khâu hao lüy ke) cüa các loai tài san cô dnh vô hInh cüa Nba 
nithc trên pham vi tinh duc giao cho các don vj quàn 1 và sil dcing tai  th&i diem 
kêt thüc k' báo cáo. 

S lieu cüa chi tiêu nay dugc tng hçip tü chi tiêu tirong trng trên Báo cáo 
tong hçp thông tin tài chInh huyn và chi tiêu "Tài san Co djnh vô hInh" trén Báo 
cáo cung cap thông tin tài chInh cüa các don vj dir toán cap I thuc ngân sách cap 
tinh. 

7. Nguyen tic ghi nhn chi phi xây dirng co' ban d& dang 

Chi tiêu nay phãn ánh thng giá trj các chi phi lien quan dn vic mua sm 
TSCD, xây dirng co bàn và nâng cap TSCF) d& dang cuôi kST chua hoàn thành 
ho.c dâ hoàn thành nhung chua bàn giao dua vào sil dung tai  các don vj trong khu 
vrc nba nuâctrên pham vi tinh. 

S lieu cüa chi tiêu nay du9'c tng hçp tr chi tiêu "Xây dung ca bàn d& 
dang" trén Báo cáo tong hqp thông tin tài chInh huyn và Báo cáo cung cap thông 
tin tài chinh cüa các don vj dir toán cap I thuc ngân sách cap tinh. 

8. Nguyen tc ghi nhn các khoãn vay 

Các khoàn vay duqc ghi nhan  sau khi 2 ben dã k kh ithc nhan nv và tin 
duçic th?c chuyên vào tài khoãn cüa ben vay. 

9. Nguyen tãc ghi nhn doanh thu 

Doanh thu duqc ghi nhan  ngay tü khi phát sinh lqi Ich v mt pháp 1 duçc 
quyên hu&ng cüa ben thii huOng ma khong kê dä thc nhan  duqc tiên hay chua. 
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10. Nguyen tc ghi nhn chi phi 

Chi phi dugc ghi nhn ngay tü khi phát sinh nghTa v mt pháp 1 phãi 
chi trã cüa ben thii hu&ng ma không ke ââ thirc nhn duçic tiên hay chua. 

V. THUYET MINH CAC sO LIEU TREN CAC BAO CÁO TAI 
CHINH 

(Co bku thuyê't minh s liçu chi tilt kern theo). 

VI. CÁC NQI DUNG KHAC 

S& Van hóa và Th thao tinh Ninh BInh d tng hqp thông tin v tài san c 
djnh dc thu duçic giao quãn 1, sir diing, chi tiêt theo các dan vj nhi.r sau: 

- Trung tam Bão tn di tich ljch si'r van hóa C do Hoa Lu: Tng hçp thông 
tin tài san cô djnh dc thu duc giao quãn i ye lang tam, di tich, danh thäng, vi 
so hrçng là: 574 tài san trixng bay. 

- Bão tang tinh Ninh BInh: Tng hçip thông tin tài san c djnh d.c thU ducic 
giao quail 1 ye cô vat, hiên vt trixng bay trong bão tang, v&i so 1uçing là: 1.117 
tài san triing bay. 
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Phu luc IV 
(Ban hành kèni theo Ngh/ dinh so 25/201 7/ND-CP 

ngày 14 tháng 3 nám 2017 cüa ChInh Phz) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
(Kern theo Báo cáo so'  ie6  /BC-UBND ngày2571'//2022 cia UBND tinh) 

Dan vj tInh: Dng 
V. THUYET MINH CAC SO LIEU TREN CAC BAO CÁO TAICHINH 
1. Tin và tirong dtrong tin 

Ni dung Ma s 31/12/202 1 3 1/12/2020 

Tin mAt 01 39.674.940.086 36.410.794.136 

Tin gi'ri tAi  ngân hang 02 25.187.335.340.128 15.865.513.569.084 

Tindangchuyn 03 1.603.907.535 23.507.920 

Các khoãn tilcmg dtrang tin 04 0 0 

Cong 05 25.228.614.187.749 15.901.947.871.140 

2. Dâu tir tài chinh 

Ni dung Ma s 3 1/12/2021 3 1/12/2020 

Ngânhn 06 0 0 

Ting&icOkihan 07 0 0 

Khác 08 0 0 

Cong 09 0 0 

Dàihan 10 0 0 
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Vn nhà ntràc ti các DNNN, Cong ty CP, Cong ty 
TNHH 

II 1.747.930.000.000 1.635.033.000.000 

DAutugOpvnvào&mvikhac 12 0 0 

Tingüicók'han 13 0 0 

Khãc 14 0 0 

Cong 15 1.747.930.000.000 1.635.033.000.000 

Tng cong du tu tài chInh 16 1.747.930.000.000 1.635.033.000.000 

3. Các khoãn phãi thu 

Ni dung Ma s 31/12/2021 3 1/12/2020 

Phài thu hot dng san xut kinh doanh djch vu 17 478.409.117.619 508.495.074.849 

Phái thu khác 18 1.717.379.681.757 1.674.871.387.987 

COng 19 2.195.788.799.376 2.183.366.462.836 

4. Hang tn kho 

Ni dung Ma s 31/12/2021 3 1/12/2020 

Vttir, hang hoadi.rtrii 20 0 0 

Cong 21 151.803.559.419 130.380.303.492 

5. Cho vay 

NOi dung Ma s 31/12/202 1 3 1/12/2020 

Ngân han 22 0 0 

COng 23 0 0 

Dàihan 24 0 0 

COng 25 0 0 

TngcOngchovay 26 0 0 
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6. Tài san c dinh hfru hlnh 

6.1 Tài san ket cãu hg tn 

Ni dung Ma s ThrOng b 
Dirô'ng 

sat 
DLrng thüy 

ni da 
Du'?rng hang 

hãi 
Throng hang 

không 
Khác Tng cong 

Nguyen giá 0 0 0 0 0 0 0 

01/01/2021 32.091.591.309.600 0 0 0 0 1.416.882.789.700 33.508.474.099.300 

Tangtrongnarn 422.939.750.000 0 0 0 0 8.868.885.000 431.808.635.000 

Giãm trong näm 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/2021 32.514.531.059.600 0 0 0 0 1.425.751.674.700 33.940.282.734.300 

KMu hao, hao mon luy k 0 0 0 0 0 0 0 

01/01/2021 6.489.702.099.100 0 0 0 0 744.108.115.282 7.233.810.214.382 

TàngtrongnAm 1.008.137.549.425 0 0 0 0 128.882.791.274 1.137.020.340.699 

Giãm trong näm 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/2021 7.497.839.648.525 0 0 0 0 872.990.906.556 8.370.830.555.081 

Giá trj cOn Iaj 0 0 0 0 0 0 0 

01/01/2021 25.601.889.210.500 0 0 0 0 672.774.674.418 26.274.663.884.918 

31/12/2021 25.016.691.411.075 0 0 0 0 552.760.768.144 25.569.452.179.219 

6.2. BI dng san, nhà cüa, thilt bj 

Ni dung Ma s Nhã, vt kin trite Phtro'ng tin vn tãi Khãc Tong cong 

Nguyen gia 0 0 0 0 

01/01/2021 9.814.637.276.537 184.285.882.788 2.921.493.043.247 12.920.416.202.572 
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Tang trong näm 1.464.766.248.125 29.852.791.005 472.797.804.681 1.967.416.843.811 

Giãm trong näm 895.498.342.658 24.069.848.693 141.985.044.488 1.061.553.235.839 

31/12/2021 10.383.905.182.004 190.068.825.100 3.252.305.803.440 13.826.279.810.544 

Khu hao, hao mOn lUy k 0 0 0 0 

01/01/2021 3.124.464.636.958 131.935.240.254 1.855.813.800.546 5.112.213.677.758 

Thng trong nàm 964.499.736.355 26.575.375.353 298.498.850.866 1.289.573.962.574 

Giãm trong narn 182.775.079.232 16.748.566.562 35.821.516.862 235.345.162.656 

31/12/2021 3.906.189.294.081 141.762.049.045 2.118.491.134.550 6.166.442.477.676 

GiátrjcOn1i 0 0 0 0 

01/01/2021 6.690.172.639.579 52.350.642.534 1.065.679.242.701 7.808.202.524.814 

31/12/2021 6.477.715.887.923 48.306.776.055 1.133.814.668.890 7.659.837.332.868 

7. Tài san c djnh vô hInh 

Nçi dung - 
Ma so Quyeii su dung dat 

.. 
Ban quyen 

Chu'o'ngtrInhphn 
mêm 

Khac Tong cçrng 

Nguyéngia 0 0 0 0 0 

01/01/2021 2.503.229.478.363 46.500.000 108.208.625.296 59.651.648.000 2.671.136.251.659 

Tang trong näm 1.109.486.479.928 0 21.975.643.352 3.265.088.281 1.134.727.211.561 

Giãm trong näm 5.679.859.000 0 3.166.998.600 3.262.654.000 12.109.511.600 

31/12/2021 3.607.036.099.291 46.500.000 127.017.270.048 59.654.082.281 3.793.753.951.620 

KhAu hao, hao mOn lüy k 0 0 0 0 0 

01/01/2021 6.759.559.591 122.750.000 16.131.317.358 911.690.875 23.925.317.824 

Tang trong näm 296.342.600 7.250.000 10.614.431.854 2.492.599.681 13.410.624.135 

Giãm trong näm 638.221.489 0 2.414.991.562 23.159.400 3.076.372.451 

31/12/2021 6.417.680.702 130.000.000 24.330.757.650 3.381.131.156 34.259.569.508 
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Giã tn cOn lai 0 0 0 0 0 

01/01/2021 2.496.469.918.772 -76.250.000 92.077.307.938 58.739.957.125 2.647.210.933.835 

31/12/2021 3.600.618.418.589 -83.500.000 102.686.512.398 56.272.951.125 3.759.494.382.112 

8. Xây dirng co ban d& dang 

Ni dung Ma s 31/12/2021 31/12/2020 

Chi phid&utuxaydingcaban 66 2.010.416.330.968 1.780.973.581.471 

Trong dO:(chi tit mt S6 tãi san) 67 0 0 

Chi phi mua sm 68 48.2 12.584.079 37.996.035.959 

Trong dó:(chi tit mt s6 tài san) 69 0 0 

Chi phi sra chüa nâng cp tài san 70 32.377.536.060 54.777.992.000 

Trong dó:(chi tit mt s6 tài san) 71 0 0 

Cong 72 2.091.006.451.107 1.873.747.609.430 

9.Nq 

Ni dung Ma s6 31/12/2021 3 1/12/2020 

Ngân hn 0 0 

Nq trong nixàc cOa ChInh phi 73 0 0 

Nq ni.râc ngoài cOa ChInh phU 74 0 0 

No cüa chInh quyn dja phi.rcmg 75 0 0 

Khác 76 3.091.027.685 3.701.027.685 

Cong 77 3.091.027.685 3.701.027.685 

Dâihan 0 0 

No trong ntrUc cüa Chinh phü 78 0 0 
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Nq nirâc ngoài cüa Chinh phU 79 0 0 

Nq cCia chInh quy&n dja phtnng 80 237.249.718.303 188.601.382.555 

Khác 81 0 0 

CQng 82 237.249.718.303 188.601.382.555 

Tng cOng 83 240.340.745.988 192.302.410.240 

10. Ngun vn 

Noi dung - Ma so Ngun vn hInh thành 
., 

taisan 
Thang dirt thãm hut lüy 

ke 
Nguon von khac Tong cong 

S dix ti ngáy 31/12/2020 7.370.449.587.672 27.288.488.091.284 387.283.799.347 35.046.221.478.303 

Các khoãn diu chinh 0 0 0 0 

Diu chinh do thay di chinh sách k toán 0 0 0 0 

Diu chinh sai sot k' trtrâc 0 0 0 0 

S dix trinh bay taj ti ngày 01/01/2021 7.370.449.587.672 27.288.488.091.284 387.283.799.347 35.046.221.478.303 

Các khoán diu chinh v v6n 23.173.058.954.850 8.5 16.245.069.905 102.615.972.871 3 1.791.919.997.626 

Thng du/thâm hiittrên Báo cáo KQHDTCNN 0 8.945.012.348.301 0 8.945.012.348.301 

Các khoán tang/giãm khác 23.173.058.954.850 -428.767.278.396 102.615.972.871 22.846.907.649.325 

S6 dix ti ngày 31/12/2021 30.543.508.542.522 35.804.733.161.189 489.899.772.218 66.838.141.475.929 

11. Doanh thu thu 

Ni dung Ma s 2021 2020 

Ti'. Khoãn muc 0 0 

1. Doanh thu thud thu nhp cá nhan 93 228.655.417.958 259.593.386.943 

2. Doanh thu thus thu nhp doanh nghip 94 9 16.806.583.453 1.146.955.897.000 

3. Doanh thu thu s1r ding dt nông nghip 95 0 0 
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4. Doanh thu thu tài nguyen 96 78.133.670.673 102.254.111.938 

5. Doanh thu thu sCr dicing dt phi nôrig nghip 97 9.196.192.822 7.784.637.025 

6. Doanh thu thu gia tn gia tang 98 2.026.724.899.572 2.584.147.201.270 

7. Doanh thuthu tiéu thu däc biét 99 7.408.727.355.771 6.660.925.228.587 

8. Doanh thu thu xut khu IOU 0 0 

9. Doanh thu thu nhâp kMu 101 0 0 

10. Doanh thu thu bão v môi tnrông 102 239.346.956.234 97.014.500.501 

Các Ioai doanh thu thud khác 103 0 0 

Cong 104 10.907.591.076.483 10.858.674.963.264 

12. Doanh thu v phi, 1 phi 

Ni dung Mãsi 2021 2020 

'FT. Khoan rniic 0 0 

1. Doanhthut&phi 105 66.545.052.372 98.549.190.077 

2. Doath thu tr 1 phi 106 162.241.734.770 254.354.256.693 

COng 107 228.786.787.142 352.903.446.770 

13. Doanh thu v du thô, khi thiên nhiên 

Nôi dung Mãs 2021 2020 

U. Khoãn muc 0 U 

1.Doanhthutrduthô 108 0 0 

2. Doanh thu tr condensate 109 0 0 

3. Doanh thu ttr khi thiên nhién 110 0 0 

4.PhuthudAukhf 111 0 0 

Cong 112 0 0 
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14. Doanh thu tir von gop và các khoãn dãu tu cüa Nhà ntr&c 

Ni dung Ma s 2021 2020 

TT. Khoàn rniic 0 0 

1. Doanh thu tr lqj nhuân can lai cüa DNNN sau khi 
trIch 1p các qu 

113 0 0 

2. Doanh thu tir có tcrc, igi nhuân duqc chia 114 0 0 

3. Doanh thu khác I 15 0 0 

Cong 116 1.839.655.994 2.2 18.386.575 

15. Doanh thu tü vin trq không homn 13i 

Ni dung Ma s 2021 2020 

TT. Khoãn miic 0 0 

1. Các Chmnh phü 117 0 0 

2.Cacthch(xcqu6ct 118 9.001.017.460 0 

3. Các M chirc phi Chmnh phü 119 0 0 

4. Ca nhân, kiu bào rnràc ngoài, th chtrc khác 120 0 0 

Cong 121 9.001.017.460 0 

16. Doanh thu khác 

Ni dung Mãs 2021 2020 

IT. Khoãn muc 0 0 

1. Thu nhp tr ban, chuyn nhtrqng TSCD cüa Nhà 
nu'o'c 

122 2.522.203.700 630.268.000 

2. Thu nhp tr cho thuê TSCD ciXa nhà nuoc 123 80.738.965.575 245.062.661.787 

3. Thu tr cp quyn khai thác khoang san 124 48.9 17.645.689 35.408.864.747 

4. Thu khác 125 4.961.405.444.757 6.156.013.359.463 

Cong 126 5.093.584.259.721 6.437.115.153.997 
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