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Lợi ích khi áp dụng giá trị hợp lý

Định nghĩa giá trị hợp lý
Giá trị hợp lý là giá sẽ nhận được khi bán một tài sản hoặc thanh toán một khoản nợ phải trả trong một 
giao dịch thị trường có trật tự giữa các thành phần tham gia thị trường tại ngày đo lường.

Lợi ích Diễn giải

Tính thích hợp của thông tin Thông tin trên cơ sở giá trị hợp lý được chứng minh là thích hợp cho việc 
ra quyết định dựa trên cơ sở dự báo dòng tiền trong tương lai.

Tính trung lập, khách quan Giá trị hợp lý của tài sản/ nợ phải trả hoàn toàn do thị trường quyết định. 
Quá trình xác định và đánh giá giá trị hợp lý là khách quan.

Phản ánh trung thực Cơ sở tính giá Giá trị hợp lý phản ảnh giá trị tài sản/ nợ phải trả khá sát 
với giá trị thực của doanh nghiệp.

Tính so sánh Giá trị hợp lý phụ thuộc vào thị trường vì vậy các loại tài sản/nợ phải trả 
tương tự sẽ được đánh giá tương tự nhau.

Khả năng áp dụng
Giá trị hợp lý cho thấy khả năng vượt trội đáp ứng sự thay đổi của nền 
kinh tế, bao quát được các vấn đề kinh tế mới phát sinh mà các nguyên 
tắc/cơ sở tính giá khác không thể đảm nhiệm được.
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Đo lường giá trị hợp lý

Tùy theo mức độ sẵn có của dữ liệu để xác định giá trị hợp lý, 03 cấp độ đo lường 
được áp dụng lần lượt:

Trong những năm gần đây, tại nhiều quốc gia, việc áp dụng các cơ sở định giá tài 
sản/nợ phải trả theo giá thị trường, thay thế dần nguyên tắc giá gốc trong trình bày 
tài sản/nợ phải trả trên báo cáo tài chính đang trở nên phổ biến. Điều này cho thấy, 
xu thế định giá tài sản trên báo cáo tài chính đang hướng đến giá trị hợp lý, kết hợp 
nhiều loại định giá khác nhau, nhằm đáp ứng đầy đủ hơn yêu cầu thông tin của 
người sử dụng và tạo thuận lợi cho công tác kế toán. Vì thế, kế toán theo giá trị hợp 
lý trong trình bày báo cáo tài chính là một lựa chọn tất yếu.

Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ tài chính đã chính thức phê duyệt đề án “Áp dụng 
chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” cho thấy quá trình hội nhập sâu 
rộng, nhất là trong lĩnh vực kế toán. Việc áp dụng IFRS mang lại nhiều lợi ích 
nhưng cũng không ít khó khăn cho các công ty/đơn vị, đặc biệt là chuyển từ mô 
hình giá gốc sang mô hình giá trị hợp lý với quá nhiều điểm khác biệt.

Cấp độ 1
•Thị trường 
hoạt động

•Giá niêm yết 
đồng nhất

Cấp độ 2
•Có trên thị 
trường (giá thị 
trường)

•Khác giá niêm 
yết ở cấp độ 1

Cấp độ 3
•Không có sẵn 
trên thị trường

•Doanh nghiệp sử 
dụng thông tin tốt 
nhất đã có



LIÊN HỆ

Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho
những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy
nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM
Việt Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do
kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty 
kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM không phải là một pháp nhân theo bất kỳ giải thích ở bất kỳ lãnh 
thổ nào. Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, một công ty được đăng ký thành lập tại Anh và Wales 
với văn phòng đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Nhãn hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở hữu trí 
tuệ khác được sử dụng bởi các thành viên thuộc mạng lưới đều thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Quốc tế RSM, một hiệp hội 
được hoạt động theo Điều 60 của Luật Dân sự Thụy Sỹ, được đặt tại Zug.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2020. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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