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Cộng tác

Lợi ích lập báo cáo tài chính quốc tế IFRS
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một trong những hệ thống chuẩn mực kế toán áp dụng phổ biến nhất trên thế giới
(trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ) và được các cơ quan quản lý tài chính tại các quốc gia phát triển khuyến nghị áp dụng. Việc
áp dụng IFRS thúc đẩy tính minh bạch và so sánh của thông tin tài chính giữa các quốc gia, giúp các doanh nghiệp tiếp cận dễ
dàng hơn với thị trường vốn, khách hàng và nhà cung cấp, nâng cao hiệu quả, hiệu năng và kinh tế của doanh nghiệp.

Việc áp dụng IFRS tại Việt Nam có thể giúp các doanh nghiệp đảm bảo các lợi ích sau:

Tuân thủ

Áp dụng IFRS/VFRS(*) tại Việt Nam(**)

Chuyển đổi hợp nhất

Báo cáo tuân thủ

• Công ty niêm yết, đại chúng lớn, tập
đoàn nhà nước
• Áp dụng thử nghiệm từ 2022-2025
• Bắt buộc từ 2025
• VFRS áp dụng thay thế VAS từ 2025

Công ty FDI chuyển đổi
IFRS cho mục đích hợp
nhất với công ty mẹ

Công ty được yêu cầu lập báo cáo
tài chính theo IFRS cho các bên có
lợi ích như: nhà đầu tư, ngân hàng,
nhà cung cấp, khách hàng, …

Cơ hội

Huy động vốn tư nhân

Huy động vốn đại chúng

• Báo cáo tài chính theo IFRS cho nhà đầu tư
tiềm năng
• Tư vấn cơ cấu vốn và kế toán vốn
• Xác định lại giá trị doanh nghiệp theo giá trị
hợp lý

• Tiếp cận các nhà đầu tư nước ngoài trên
thị trường vốn quốc tế
• Tiếp cận các tổ chức tín dụng quốc tế đòi
hỏi tính minh bạch cao
• Định giá tài sản theo chuẩn mực quốc tế
nâng cao giá trị doanh nghiệp

(*) VFRS là Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Việt Nam được xây dựng theo các yêu cầu của IFRS và dự kiến ban hành thay thế VAS hiện hành từ năm 2025.
(**) Nguồn: Quyết định số 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam.

Phương pháp tiếp cận và giải pháp của chúng tôi
Dịch vụ tư vấn báo cáo tài chính IFRS của Grant Thornton Việt Nam được thực hiện bởi nhóm chuyên gia tư vấn chuyên sâu về IFRS.
Chúng tôi cung cấp các tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, xử lý các vấn đề kế toán tài chính phức tạp đặc thù của các doanh nghiệp
và hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện các cam kết với các bên có lợi ích và cơ quan quản lý.
Giải pháp 4 bước mang lại cho doanh nghiệp cách tiếp cận hiệu quả trong việc chuyển đổi báo cáo sang IFRS và bền vững
thông qua việc đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyển đổi.

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Khảo sát và xây dựng chiến lược chuyển đổi
• Tìm hiểu thông tin doanh nghiệp thông qua khảo sát

Xây dựng quy trình và xác định điều chỉnh
chuyển đổi

• Xác định các khác biệt chính về kế toán giữa
VAS và IFRS

• Xác định dữ liệu cần thiết cho việc chuyển đổi
• Xây dựng các mẫu chuyển đổi kế toán và báo cáo

• Hỗ trợ lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp

• Hỗ trợ lập báo cáo tài chính chuyển đổi

Giai đoạn 4

Giải pháp bốn
giai đoạn

Giai đoạn 3

Nâng cao năng lực

Lập báo cáo tài chính

• Hỗ trợ đào tạo quy trình lập báo cáo tài chính
theo IFRS

• Thực hiện tính toán các bút toán chuyển đổi

• Đào tạo sử dụng các công cụ chuyển đổi báo
cáo IFRS cho việc lập báo cáo tài chính

• Lập bảng tính báo cáo tài chính (excel), bao
gồm các thông tin bảng cân đối tài khoản và các
bút toán điều chỉnh chuyển đổi
• Lập báo cáo tài chính theo quy định IFRS
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Dịch vụ chúng tôi cung cấp
Chuyển đổi và lập báo cáo tài chính IFRS
Chúng tôi thực hiện hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS và đề xuất các phương án chuyển đổi chính sách
kế toán được IFRS cho phép mang lại lợi thế cho doanh nghiệp. Công việc chuyển đổi và lập báo cáo được thực hiện theo
Giải pháp 4 bước sẽ mang lại tối ưu chi phí và lợi ích cho doanh nghiệp.

Lợi ích của doanh nghiệp
• Sử dụng công cụ của chúng tôi để thực hiện hợp nhất báo
cáo tài chính
• Sử dụng mẫu báo cáo tài chính chuẩn theo IFRS
• Tiếp cận các chuyên gia có chuyên môn của chúng tôi về IFRS
ở trong nước và trên thế giới
• Hỗ trợ và đào tạo đội ngũ kế toán của doanh nghiệp hoàn
thiện kỹ năng về IFRS
• Kiểm soát chất lượng bởi các chuyên gia cao cấp về IFRS

Áp dụng chuẩn mực kế toán mới hiệu lực
Với những thay đổi gần đây liên quan đến một số các chuẩn
mực kế toán như: Ghi nhận Doanh thu, Công cụ Tài chính và
Các Hợp đồng Thuê tài sản, v.v.. các doanh nghiệp đang đánh
giá những thay đổi đó đối với các chính sách kế toán và mô hình
kinh doanh của mình. Những thay đổi đó trong các chuẩn mực
sẽ ảnh hưởng lớn đến cách thức đo lường kết quả hoạt động
kinh doanh và báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Thay đổi chính sách kế toán

Thu nhập ban
giám đốc

Mô hình định giá

Giải pháp của chúng tôi

Kế hoạch thưởng
nhân viên

Quản lý nguồn vốn

• Rà soát các hợp đồng kinh tế hiện hữu và xác định các ảnh
hưởng theo quy định chuẩn mực mới

Kế hoạch thuế và
cấu trúc sản phẩm

Báo cáo tài chính
kế toán

Hệ thống, chính
sách, kiểm soát

Chỉ số hoạt động
quan hệ đầu tư

• Hỗ trợ tính toán điều chỉnh chuyển đổi
• Đề xuất các thuyết minh thông tin theo chuẩn mực
• Đào tạo nhân sự tài chính kế toán cập nhật kiến thức theo
chuẩn mực mới ban hành

Các dịch vụ hỗ trợ IFRS liên quan khác
Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn đầu tư

Hỗ trợ giao dịch

• Hỗ trợ lập báo cáo tài chính IFRS là một phần trong hồ sơ
cho việc đăng ký đại chúng hoặc tiếp cận vốn đầu tư

• Kế toán phân bổ chi phí mua sau hoàn thành chuyển
nhượng vốn

• Soát xét báo cáo tài chính lập theo IFRS cho mục đích đánh
giá tính phù hợp của các chính sách kế toán

• Đánh giá các ảnh hưởng kế toán đối với thoái vốn, mua
bán, sáp nhập doanh nghiệp

• Soát xét quy trình lập báo cáo tài chính và xác định các nội
dung cần hoàn thiện

• Tư vấn phân loại và đo lường công cụ tài chính phức tạp

• Cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật kế toán đối với các giao dịch
mới (như tái cấu trúc doanh nghiệp)
• Hỗ trợ các phản hồi về kế toán và báo cáo tài chính từ các
nhà đầu tư hoặc các bên quan tâm

• Tư vấn áp dụng chuẩn mực kế toán khó như IFRS 9,
IFRS 15, IFRS 16, …
• Soát xét và đánh giá các ảnh hưởng kế toán về chuẩn
mực kế toán về lợi ích cho nhân viên thông qua cổ phần
• Hỗ trợ tư vấn kế toán trong quá trình kiểm toán độc lập

• Hỗ trợ phản hồi với kiểm toán viên của công ty
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