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Trong thời kỳ dịch Covid-19, 
các nhà quản lý doanh nghiệp 
nên suy ngẫm về những cách 

thức mới để chia sẻ tình hình hoạt 
động kinh doanh cũng như cách ứng 
phó với đại dịch một cách hiệu quả 
hơn trên báo cáo tài chính (BCTC).

Thực hành theo thói quen và thông 
lệ trước đây thường dẫn đến các thuyết 
minh trùng lặp hoặc không liên quan, 
đó không phải là những gì người sử 
dụng BCTC mong đợi. Bài viết này 
chia sẻ cách doanh nghiệp có thể kể 
tốt hơn câu chuyện thời Covid với 4 
cách thức sau. 

Tuân Thủ nhưng cần phải 
giAo Tiếp

Kể câu chuyện thời Covid hiệu 
quả không chỉ khuyến khích các 
doanh nghiệp tuân thủ chuẩn mực kế 
toán hiện hành, mà BCTC cần phải 
trở thành một kênh giao tiếp và trao 
đổi cách doanh nghiệp đã thích nghi 
và phản ứng như thế nào khi môi 
trường kinh doanh thay đổi.

Để giao tiếp hiệu quả và toàn diện 
hơn, báo cáo thường niên bao gồm 
BCTC cần cung cấp thông tin một 
cách nhất quán và mạch lạc với thông 
điệp xuyên suốt tới người sử dụng 
chúng. Do đó, trong việc lập báo cáo 
thường niên, những vấn đề sau nên 
được xem xét để trình bày: Vấn đề gì 
là quan trọng đối với doanh nghiệp? 
Mục tiêu chính của doanh nghiệp là 
gì? Chúng có bị ảnh hưởng do đại 
dịch Covid-19 không? Nếu có, hãy 
giải thích những vấn đề đang xảy ra.

Bỏ quA các Vấn đề không 
Trọng yếu

Sử dụng hiệu quả tính trọng yếu 
để nâng cao sự rõ ràng và súc tích của 
BCTC. Xem xét tính trọng yếu là “bộ 
lọc” trong việc quyết định thông tin cần 

thuyết minh và những thông tin có thể 
lược bỏ. Khi một thông tin được xác 
định là quan trọng và cần được trình 
bày, doanh nghiệp nên đánh giá nội 
dung nào liên quan đến thông tin này 
cần được thuyết minh. Ngoài ra, khi 
xem xét mức độ chi tiết và các điểm 
nổi bật của thông tin cần được trình 
bày, doanh nghiệp nên lưu ý đến nhu 
cầu của những người sử dụng BCTC và 
những thông tin mà họ đang tìm kiếm, 
chẳng hạn những tác động của dịch 
Covid-19 đối với doanh nghiệp.

Sắp xếp lại các ThuyếT minh 
Theo truyền thống, nhiều doanh 

nghiệp bắt đầu các thuyết minh bằng 
chính sách kế toán, sau đó thuyết minh 
chi tiết các số liệu trọng yếu, cuối cùng 
là các thuyết minh khác như sự kiện 
sau ngày kết thúc niên độ. Cách tiếp 
cận này có giá trị và cơ sở khoa học 
riêng. Tuy nhiên, các cấu trúc thay 
thế có thể kể câu chuyện của doanh 
nghiệp hiệu quả hơn, từ đó nhấn mạnh 
các thông tin được cho là quan trọng 
đối với người sử dụng BCTC. Ví dụ, 
doanh nghiệp có thể nhóm các thuyết 
minh có thông tin liên quan lẫn nhau, 
hoặc sắp xếp các thuyết minh theo mức 
độ quan trọng, hoặc kết hợp cả hai.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể 
đưa vào ngay sau cơ sở lập BCTC 
và trước các chính sách kế toán một 
thuyết minh đề cập đến tình hình  
dịch Covid-19. Thuyết minh này có 
chức năng như một thuyết minh trung 
gian và được đánh tham chiếu đến 
các thuyết minh khác có chứa các nội 
dụng cụ thể hơn về ảnh hưởng của đại 
dịch đến các chính sách kế toán và chỉ 
tiêu tài chính của doanh nghiệp. 

quAn Tâm đến các chính 
Sách kế Toán

BCTC cần trình bày tất cả các 
chính sách kế toán quan trọng và liên 
quan đến tình hình hoạt động của 
doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thực 
hiện tốt, chúng sẽ giúp người sử dụng 

BCTC hiểu đúng và sâu về doanh 
nghiệp. Trong bối cảnh đại dịch toàn 
cầu, các chính sách kế toán cần được 
quan tâm đến hai vấn đề sau. 

Một là, tính trọng yếu. Các chính 
sách kế toán phải được trình bày nếu 
các số dư và các giao dịch liên quan 
đến chính sách kế toán đó là trọng 
yếu. Ngoài ra, doanh nghiệp không 
chỉ xem xét tính trọng yếu mà còn 
cần quan tâm đến các yếu tố khác như 
bản chất hoạt động của doanh nghiệp 
hiện tại, những ước tính mang tính 
chủ quan và phức tạp, mức độ xét 
đoán và sự không chắc chắn trong các 
ước tính. Các chính sách kế toán mới 
có thể cần phải được trình bày thêm 
(ví dụ, chính sách kế toán cho các 
khoản trợ cấp của chính phủ). 

Hai là, tính rõ ràng và cụ thể. 
Doanh nghiệp cần tránh nêu các chính 
sách chung chung (ví dụ, tóm tắt các 
yêu cầu về việc ghi nhận và đánh giá 
theo các chuẩn mực kế toán), mà nên 
tập trung trình bày các thông tin giải 
thích chi tiết cách doanh nghiệp đã áp 
dụng các chính sách (ví dụ, doanh thu 
được ghi nhận trong một khoảng thời 
gian, thay vì tại một thời điểm).

Khi thực hiện những cách thức 
này, có một điều không thay đổi là 
BCTC phải tuân thủ quy định pháp 
lý liên quan đến việc lập và trình bày 
BCTC. Để có thể kể câu chuyện đầy 
đủ nhất trong thời Covid về tình hình 
kinh doanh thông qua các nội dung 
của BCTC, các nhà quản lý doanh 
nghiệp cần có xét đoán mang tính 
chuyên môn cao, cẩn thận và được lập 
kế hoạch kĩ lưỡng cũng như hệ thống 
kiểm soát phù hợp hỗ trợ đầy đủ các 
thông tin được trình bày trên BCTCn
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