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Giai đoạn Công việc Mô tả

Giai đoạn

đánh giá

Tài sản

nào?

Xem xét tài sản thuộc phạm vi điều chỉnh của IAS 36 và

xác định cấu trúc cuộc kiểm tra suy giảm giá trị của tài

sản (phạm vi và cấu trúc)

Cần thiết và

thời điểm?

Xác định nếu kiểm tra suy giảm giá trị là cần thiết thì 

thời điểm tiến hành là khi nào

Giai đoạn

kiểm tra

Phương 

thức?

Nếu phải thực hiện kiểm tra, tìm hiểu phương thức để

ước tính giá trị có thể thu hồi, so sánh giá trị có thể thu

hồi với giá trị còn lại, và ghi nhận hoặc hoàn nhập

các khoản lỗ do suy giảm giá trị

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế Số 36 (IAS 36) ‘Suy giảm giá trị của tài sản” không 

phải là chuẩn mực kế toán mới. Mặc dù đã quen thuộc với nhiều yêu cầu của 

chuẩn mực, tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp phải những thách thức trong 

thực tế khi thực hiện việc kiểm trả suy giảm giá trị của tài sản (cả hữu hình lẫn vô 

hình). Thực tế nêu trên là do IAS 36 đưa ra các hướng dẫn, tại một số yêu cầu, 

quá chi tiết, mang tính quy phạm và phức tạp.

Về cơ bản, IAS 36 đưa ra khái niệm của một số thuật ngữ chính cần thiết để hiểu 

về các hướng dẫn của chuẩn mực như giá trị còn lại, đơn vị tạo tiền (CGU), lỗ do 

suy giảm giá trị, giá trị có thể thu hồi, giá trị sử dụng, v.v. Những thuật ngữ này 

được sử dụng trong nguyên tắc chính của IAS 36 – “tài sản không được ghi nhận 

cao hơn giá trị có thể hồi của nó”.

Theo đó, để tuân thủ nguyên tắc này, IAS 36 quy định các thủ tục mà một đơn vị 

cần áp dụng để đảm bảo giá trị tài sản được phản ánh không cao hơn giá trị có 

thể thu hồi của tài sản đó (kiểm tra suy giảm giá trị). Theo đó, kiểm tra suy giảm 

giá trị của tài sản bao gồm:

• giai đoạn đánh giá, và

• giai đoạn kiểm tra, nếu cần.

Trong đó:
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Trong đó:

• FVLCOD là giá trị hợp lý trừ đi chi phí thanh lý của CGU.

• VIU là giá trị sử dụng của CGU, phản ánh giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai kỳ vọng phát sinh từ tài sản hoặc CGU. 

Bước 1: Xác định tài sản thuộc phạm vi điều chỉnh của IAS 36

Bước 2: Xác định cấu trúc của cuộc kiểm tra suy giảm giá trị

(tài sản được kiểm tra riêng lẻ hay là một phần của nhóm các tài sản)

Kiểm tra tài sản riêng lẻ Kiểm tra thành phần của nhóm tài sản

Bước 2.1: Xác định CGU (hoặc nhóm các CGU)

Bước 2.2: Phân bổ tài sản vào CGU

(bao gồm lợi thế thương mại, tài sản của công ty)

Bước 3: Xác định tính cần thiết và thời điểm kiểm tra suy giảm giá trị

Tài sản được kiểm tra hàng năm và khi phát hiện có dấu 

hiệu suy giảm giá trị:

• lợi thế thương mại

• tài sản vô hình không xác định thời hạn

• tài sản vô hình chưa sẵn sàng sử dụng

Tài sản được kiểm tra chỉ khi phát hiện dấu hiệu suy 

giảm giá trị:

• tất cả các tài sản khác

Bước 4: Ước tính giá trị có thể thu hồi (nếu cần)

Giá trị cao hơn giữa:

FVLCOD VIU

Bước 5: So sánh giá trị có thể thu hồi với giá trị còn lại

Bước 6: Ghi nhận hoặc hoàn trích khoản lỗ do suy giảm giá trị
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Chi tiết kiểm tra suy giảm giá trị theo bước được mô tả theo sơ đồ sau:
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Chi tiết hướng dẫn IAS 36, vui lòng xem ấn bản đầy đủ của chúng tôi theo đường 

dẫn sau:

Ấn bản đầy đủ của chúng tôi “Insights into IAS 36 – Overview of 

the Standard”

Xem chi tiết ấn phẩm tại đây

4

https://www.grantthornton.com.vn/insights/articles/audit-and-assurance/ifrs/insights-into-ias-36/
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