
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

ĐIỂM TIN IFRS

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
QUỐC TẾ CẦN LƯU Ý

Điểm tin IFRS – 05/2021



Những quy định IFRS cần lưu ý

2

Quy định về ghi nhận theo giá trị hiện 
tại, giá hiện hành, giá trị phân bổ, chiết 
khấu dòng tiền theo lãi suất hiệu lực.
IFRS hướng dẫn rõ về việc tài sản phải 
được ghi nhận theo giá phí phân bổ trên 
cơ sở xác định giá trị hiện tại của dòng 
tiền trong tương lai.

Quy định liên quan tới việc đánh giá
lại tài sản và nợ phải trả theo giá trị
hợp lý. 

Quy định liên quan đế kế toán tài sản
cố định. IFRS cho phép ghi nhận các 
chi phí phát sinh trong trương lai như chi 
phí tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng vào 
nguyên giá tài sản cố định.

Quy định về ghi nhận tổn thất tài sản.
Theo IAS 36, các tài sản phải được đánh 
giá và ghi nhận tổn thất (nếu có) vào báo 
cáo kết quả kinh doanh tại thời điểm báo 
cáo. 

Quy định về thuê tài sản. IFRS 16 cho
phép ghi nhận cả tài sản thuê hoạt động
trên Báo cáo tài chính. 

Quy định về giao dịch hợp nhất kinh 
doanh. IFRS 3 yêu cầu lợi thế thương mại 
phát sinh khi mua công ty con phải được 
tính cho cả phần của cổ đông không kiểm 
soát.
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Quy định về Báo cáo tài chính

• IAS 41 yêu cầu tài sản sinh học, như cây lấy 
gỗ, súc vật sinh sản… hoặc các sản phẩm 
nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch phải được 
trình bày tách biệt với hàng tồn kho và TSCĐ. 

• IAS 1 quy định hệ thống báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp bao gồm cả báo cáo thay đổi 
vốn chủ sở hữu.

• IAS có Chuẩn mực riêng để tình bày BCTC 
trong nền kinh tế siêu lạm phát.
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