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Những điều cơ bản liên quan đến công cụ
tài chính là gì?
Một công cụ tài chính được định nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào làm phát sinh một:
• Tài sản tài chính của một đơn vị và
• Công cụ nợ hoặc công cụ vốn của một đơn vị khác

2

Tài sản tài chính
•
•

•
•
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Tiền
Quyền được quy định trong hợp đồng:
o Nhận tiền hoặc tài sản tài chính khác
o Trao đổi các công cụ tài chính khác theo
các điều kiện có lợi cho đơn vị
Công cụ vốn của một đơn vị khác
Một hợp đồng sẽ/ có thể được thanh toán
bằng chính công cụ vốn của đơn vị và là:
o Một công cụ phi phái sinh mà đơn vị có/
có thể có nghĩa vụ nhận một số lượng
biến thiên các công cụ vốn của chính đơn
vị; hoặc
o Một công cụ phái sinh sẽ/ có thể được
thanh toán bằng phương thức khác việc
trao đổi một số lượng tiền cố định hoặc
một tài sản tài chính khác để nhận một số
lượng cố định các công cụ vốn của đơn vị

Nợ phải trả tài chính
•

Một nghĩa vụ theo hợp đồng:
o Chuyển giao tiền hoặc tài sản tài chính khác cho một đơn vị khác; hoặc
o Trao đổi các công cụ tài chính với một đơn vị khác theo các điều kiện không có lợi
cho đơn vị; hoặc

•

Một hợp đồng sẽ/ có thể được thanh toán bằng các công cụ vốn của đơn vị và là:
o Một công cụ phi phái sinh mà đơn vị có/ có thể có nghĩa vụ chuyển giao một số
lượng thay đổi các công cụ vốn của đơn vị; hoặc
o Một công cụ phái sinh sẽ/ có thể được thanh toán bằng các phương thức khác việc
trao đổi một số lượng tiền cố định hoặc một tài sản tài chính khác để nhận một số
lượng cố định các công cụ vốn của đơn vị
Công cụ
vốn
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Bất kỳ hợp đồng nào chứng minh được lợi ích còn lại
trên những tài sản của một đơn vị sau khi trừ đi toàn
bộ nghĩa vụ nợ của đơn vị đó

Một cách đơn giản để hiểu yếu tố nào làm phát sinh một công cụ tài chính bằng cách xem
xét khi một công ty cần phải huy động nguồn tài chính, một bên thứ ba phải cung cấp
nguồn tài chính đó
Tài sản tài chính có thể bao bao gồm
Tiền

Vay và thấu chi ngân hàng

Các quyền theo hợp đồng đối với
tiền hoặc cổ phiếu

Nợ đi thuê

Khoản cọc vào công ty khác

Các khoản vay không đáng kể; và

Đầu tư vào trái phiếu

Các khoản phải trả thương mại

Khoản cho các công ty khác vay;
và
Các khoản phải thu
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Nợ tài chính có thể bao gồm
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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.
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