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Tác động của dịch COVID-19 và vận dụng VAS
và IFRS trong việc trình bày báo cáo tài chính

(ĐTCK) Các Chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS), Chuẩn mực báo cáo tài chính
Quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế Toán Quốc tế (IAS) sau đây gọi chung là
VFRS.

VFRS yêu cầu các ảnh hưởng trọng yếu, như sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cần
được ghi nhận, đo lường và trình bày thích hợp tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Do đó, những
người chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính (BCTC) và phê duyệt phát hành báo cáo cần
nhận thức những gì đã và đang xảy ra tại ngày kết thúc kỳ kế toán bán niên và cuối năm
tài chính 2021, và sau khi BCTC được phê duyệt phát hành.
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Ông Ngụy Quốc Tuấn, Phó tổng giám đốc, Phụ trách chính về dịch vụ Kiểm toán và
dịch vụ Đảm bảo - Grant Thornton Việt Nam.

Dưới đây là một số vận dụng VFRS trong việc lập và trình bày BCTC do ảnh hưởng bởi
COVID-19.

Vận dụng VFRS ‘Báo cáo của Ban Giám đốc’

Người sử dụng thông tin trong BCTC sẽ đánh giá mức độ của những gián đoạn tiềm ẩn
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và những ước tính trong BCTC. VFRS ‘Báo
cáo của Ban Giám đốc’ yêu cầu Ban Giám đốc trình bày các thông tin tổng hợp trong bối
cảnh của BCTC, đưa ra các nhận xét, cũng như giải thích các mục tiêu và các chiến lược.
Từ đó, giúp người sử dụng thông tin trong BCTC hiểu rõ những tác động của COVID-19 và
triển vọng của doanh nghiệp.

Vận dụng IFRS 13 ‘Đo lường giá trị hợp lý’ và VAS 23/IAS 10 'Các sự kiện phát sinh sau
ngày kết thúc kỳ kế toán’ khi giá trị của tài sản tài chính giảm

Theo IFRS 13 ‘Đo lường giá trị hợp lý’, Giá trị hợp lý được xác định dựa trên giá để bán
một tài sản tại ngày đo lường. Việc giảm giá trị của tài sản tài chính, ví dụ cổ phiếu, sau
kết thúc kỳ kế toán không cung cấp bằng chứng mới về giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ
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kế toán. Do đó, đây là một sự kiện “không điều chỉnh” và yêu cầu được thuyết minh theo
VAS 23/IAS 10 'Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán”.

Vận dụng VAS 01/IAS 01 ‘Chuẩn mực chung’ hay 'Trình bày Báo cáo Tài chính' liên quan
đến sự không chắc chắn trong ước tính kế toán và giả định hoạt động liên tục

Đơn vị cần xác định các ước tính kế toán cần được thực hiện và những giả định nào đã
được sử dụng để xác định giá trị ước tính đó được ghi nhận trong BCTC. VAS 01/IAS 01
yêu cầu thuyết minh thông tin và bản chất của các giả định được đưa ra, các ảnh hưởng
lên giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả, và phạm vi kết quả có thể xảy ra, và những
thay đổi trong các giả định đã đưa ra trong quá khứ.

Điều quan trọng của việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục là báo cáo tất cả các yếu
tố không chắc chắn trọng yếu tồn tại tại ngày phê duyệt BCTC rõ ràng và súc tích. Trong
một số trường hợp, có thể chỉ có một yếu tố, trong các trường hợp khác, có thể có một số
yếu tố. Ban Giám đốc cần trình bày các đánh giá, các giải pháp được thực hiện để giảm
thiểu tác động của ảnh hưởng do COVID-19 đến hoạt động kinh doanh của đơn vị để hỗ
trợ cho giả định hoạt động liên tục.

Vận dụng VAS 18/IAS 37 ‘Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng’ liên quan đến việc
tái cơ cấu doanh nghiệp

Các đơn vị cần xác định mức độ ảnh hưởng dựa trên tình hình thực tế tại ngày kết thúc kỳ
kế toán. Ảnh hưởng của các thông tin xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến BCTC phụ
thuộc vào liệu bằng chứng về các sự kiện đã tồn tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Việc tái cơ cấu doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi COVID-19 sau kết thúc kỳ kế toán và việc
triển khai kế hoạch tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, bao gồm việc thông báo chính thức
việc đóng cửa hay thu hẹp một phần hoạt động kinh doanh, xác định rõ thời gian, số
lượng nhân viên dự kiến cắt giảm thì đơn vị sẽ ghi nhận khoản dự phòng cho chi phí tái
cơ cấu này vì đã phát sinh nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới theo VAS 18/IAS 37.
Tuy nhiên, nếu chưa có những kế hoạch cụ thể như trên mà Hội đồng quản trị chỉ mới
thông qua kế hoạch tái cơ cấu thì chưa đủ điều kiện để ghi nhận khoản dự phòng này.

Vận dụng IFRS 9 ’Công cụ tài chính’ và IFRS 7 ’Các công cụ tài chính: Công bố’, và Thông
tư số 210/2009/TT-BTC liên quan đến đánh giá tổn thất tín dụng dự kiến (ECL)

Đối với tài sản tài chính không đo lường theo giá trị hợp lý, IFRS 9 ’Công cụ tài chính’ và
IFRS 7 ‘Các công cụ tài chính: Công bố’ và Thông tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp
dụng Chuẩn mực Kế Toán Quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin
đối với công cụ tài chính của Bộ Tài chính ban hành ngày 6 tháng 11 năm 2009, được áp
dụng để trình bày và thuyết minh các công cụ tài chính trên Báo cáo tài chính từ năm
2011 trở đi, yêu cầu thuyết minh phù hợp, xem xét các sự kiện trong quá khứ, điều kiện
hiện tại và dự báo về điều kiện kinh tế trong tương lai.
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Dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động lớn và ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và
tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về tính thanh khoản.

Theo đó, IFRS 7 yêu cầu thuyết minh về định lượng và định tính, bao gồm chi tiết và các
đánh giá liên quan đến dự phòng ECL. Đồng thời, nêu rõ cụ thể những tác động của
COVID-19 dẫn đến suy giảm tín dụng như thế nào trong trường hợp không có sự chắc
chắn về phạm vi và mức độ hỗ trợ tài chính doanh nghiệp nhận được, đặc biệt các tổ
chức tín dụng.

Với việc cung cấp dịch vụ tư vấn báo cáo tài chính theo các chuẩn mực IFRS
(“FRAS”), Công ty Grant Thornton Việt Nam đang hỗ trợ việc gắn kết các chính sách
kế toán của khách hàng theo chuẩn mực quốc tế. Để được hỗ trợ về dịch vụ FRAS,
vui lòng liên hệ:

Ông Ngụy Quốc Tuấn, Phó tổng giám đốc, Phụ trách chính về dịch vụ Kiểm toán và
dịch vụ Đảm bảo - Grant Thornton Việt Nam Tuan.Nguy@vn.gt.com

Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó tổng giám đốc dịch vụ FRAS tại VP Hà Nội
HongHa.Nguyen@vn.gt.com

Ông Daniel De Waal, Giám đốc dịch vụ FRAS tại VP TP HCM
Daniel.DeWaal@vn.gt.com


