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IAS 36 – LỖ TỔN THẤT TÀI SẢN



Mục tiêu

Mục tiêu của IAS 36 – Lỗ tổn thất tài sản là nhằm đảm bảo rằng tài sản của doanh nghiệp không được ghi nhận với giá trị cao hơn giá trị có thể thu hồi 
được.

Chuẩn mực cũng cho biết khi nào thì tài sản bị giảm giá trị, cách thức ghi nhận khoản lỗ tổn thất, khi nào thì doanh nghiệp nên ghi giảm lại khoản lỗ và 
những thông tin nào liên quan đến khoản tổn thất này nên được thuyết minh trên báo cái tài chính.
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Phạm vi áp dụng
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IAS 36 – LỖ TỔN THẤT TÀI SẢN

xxx KHÔNG áp dụng cho  Áp dụng cho

x Hàng tồn kho (IAS 2)
x Tài sản tài chính (IFRS 9)
x Quyền lợi người lao động (IAS 19)
x Tài sản thuế hoãn lại (IAS 12)
x Hợp đồng xây dựng (IAS 11)
x Bất động sản đầu tư theo giá trị hợp lý (IAS 40)
x Tài sản nông nghiệp theo giá trị hợp lý (IAS 41)
x Tài sản dài hạn chờ để bán (IFRS 5)
x Hợp đồng bảo hiểm (IFRS 4)

 Tài sản cố định hữu hình (IAS 16)
 Tài sản vô hình (IAS 38)
 Bất động sản đầu tư theo giá gốc (IAS 40
 Lợi thế thương mại
 Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty 

liên doanh theo giá gốc
 Tài sản theo giá trị được đánh giá lại



Tổn thất tài sản là gì?

Các thủ tục dưới đây cần thiết thực hiện nhằm tuân theo IAS 36
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TÀI SẢN BỊ TỔN THẤT KHI

Giá trị ghi sổ
(ghi nhận theo kế toán)

Giá trị có thể thu hồi
(giá trị hợp lý – chi phí thanh lý hay giá trị sử
dụng)

>

NHẬN BIẾT MỘT TÀI SẢN CÓ THỂ BỊ TỔN THẤT

Đánh giá liệu rằng có bất kỳ dấu hiệu nào
cho thấy một tài sản có thể bị tổn thất tại
thời điểm cuối mỗi kỳ báo cáo hay không. 
Không cần thiết phải thực hiện việc kiểm tra
này nếu không có dấu hiệu tổn thất

Tài sản vô hình có thời gian sử dụng vô hạn 
(ví dụ như thương hiệu) hoặc tài sản vô 
hình chưa sẵn sàng đưa vào sử dụng cần 
được kiểm tra tổn thất hàng năm

Lợi thế thương mại có được từ việc hợp nhất 
kinh doanh cần được kiểm tra hằng năm xem 
có tổn thất hay không



Dấu hiệu tổn thất tài sản

Dấu hiệu bên ngoài
• Giá trị tài sản giảm dần trong suốt thời kỳ sử dụng nhiều hơn đáng kể so với dự kiến giảm do sử dụng ngày qua ngày hoặc sử dụng một cách 

bình thường
• Những thay đổi đáng kể ảnh hưởng bất lợi đến doanh nghiệp về các lĩnh vực công nghệ, thị trường, kinh tế hay pháp lý mà đây là lĩnh vực hoạt 

động của đơn vị hay về thị trường nơi tài sản được chuyên dụng
• Lãi suất thị trường hay những tỷ suất hoàn vốn khác có sự gia tăng trong năm, và các khoản tăng đó có khả năng ảnh hưởng đến lãi suất chiết 

khấu sử dụng trong việc đo lường giá trị sử dụng của một tài sản và làm giảm giá trị có thể thu hồi được của tài sản đó
• Giá trị ghi sổ của tài sản thuần của doanh nghiệp lớn hơn giá trị vốn hóa thị trường

Dấu hiệu bên trong
• Sự lỗi thời hoặc hư hỏng của tài sản
• Thay đổi đáng kể với ảnh hưởng bất lợi đến doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng tài sản, ví dụ: một tài sản không còn được sử dụng, dự

định ngừng sử dụng hoặc tái cấu trúc các hoạt động mà tài sản đó được sử dụng vào, dự định thanh lý tài sản trước ngày dự kiến trước đây, và
đánh giá lại thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản là có hạn thay vì vô hạn

• Bằng chứng có sẵn từ báo cáo nội bộ chỉ ra các dấu hiệu cho thấy lợi ích kinh tế của một tài sản là, hoặc sẽ thấp hơn dự kiến

Chuẩn mực cũng tổng hợp những dấu hiệu liên quan đến khả năng tổn thất từ việc đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và công ty liên doanh.
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Đo lường RA 
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GIÁ TRỊ CÓ THỂ THU HỒI

Giá trị hợp lý trừ chi phí thanh lý

Giá trị cao hơn giữa

Khi một tài sản riêng biệt không tạo ra dòng tiền độc lập với các dòng tiền tạo ra từ những tài sản khác (hoặc những nhóm tài sản), thì phải xem xét giá
trị có thể thu hồi cho khối tài sản tạo ra dòng tiền (CGU) mà tài sản này bao gồm trong đó.

Giá trị sử dụng



Đo lường RA 

Nguyên tắc và hướng dẫn cho việc đo lường giá trị hợp lý của bất kỳ tài 
sản nào được quy định trong IFRS 13: Đo lường giá trị hợp lý.

Chi phí thanh lý, ví dự như chi phí pháp lý, thuế trước bạ và các giao dịch 
về thuế tương tự, chi phí vận chuyển tài sản và chi phí tăng thêm trực tiếp 
để đưa tài sản đến với điều kiện sẵn sang để bán.

Giá trị sử dụng là hiện giá của dòng tiền tương lai được mong đợi tạo ra 
từ một tài sản riêng lẻ hay một khối tài sản. Để xác định được giá trị sử 
dụng, các yếu tố sau cần được xem xét:
• Ước tính dòng tiền tương lai mà doanh nghiệp mong đợi có thể được 

tạo ra từ tài sản
• Kỳ vọng về những khác biệt có thể có trong giá trị hay thời gian của 

những dòng tiền tương lai
• Giá trị tiền theo thời gian, được đại diện bởi lãi suất phi rủi ro trên thị 

trường hiện tại
• Khoản bù đắp cho sự không chắc chắn vốn có trong tài sản.
• Các yếu tố khác, như là tính thanh khoản kém, mà những đối tượng 

tham gia thị trường sẽ cân nhắc khi định giá dòng tiền tương lai mà 
doanh nghiệp mong đợi nhận được từ tài sản
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Năm Dòng tiền tương
lai được mong đợi

Hệ số chiết khấu
ứng với lãi suất
10%

Giá trị
hiện tại

1 10.000 0,909 9.090

2 12.000 0,826 9.912

3 15.000 0,751 11.265

4 9.000 0,683 6.147

5 5.000 0,621 3.105

Tổng 51.000 39.519

Value in use

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

Dòng tiền tương lai Chiết khấu dòng tiền



Ghi nhận và đo lường lỗ 
tổn thất tài sản
Nếu giá trị có thể thu hồi của tài sản thấp hơn giá trị ghi sổ, thì doanh nghiệp phải ghi nhận lỗ tổn thất là sự chênh lệch giữa hai giá trị này.

Lỗ do tổn thất giá trị tài sản sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc như một khoản giảm do đánh giá lại nếu tài sản đang 
được ghi nhận theo giá trị đánh giá lại như quy định của IFRS khác. 
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LỖ TỔN THẤT TÀI SẢN

=

Mô hình giá gốc Mô hình đánh giá lại

Ghi nợ:
P/L – Lỗ tổn thất

Ghi nợ:
OCI – Thặng dư do đánh giá lại

Ghi nợ:
P/L – Lỗ tổn thất

Ghi có:
Giá trị tài sản

Ghi có:
Giá trị tài sản

-Giá trị ghi sổ Giá trị có thể thu hồi



Câu hỏi:
Công ty ABC mua một chiếc máy trị giá 90.000.000 vào ngày 01/01/20X1. Chiếc máy được khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian sử 
dụng hữu ích là 3 năm. Giá trị có thể thu hồi được qua các năm như sau:
• 31/12/20X1: 120.000.000
• 31/12/20X2: 20.000.000
• 31/12/20X3: 0
Tính giá trị của chiếc máy sẽ được trình bày trên Báo cáo tài chính vào thời điểm kết thúc mỗi năm bằng cách sử dụng mô hình giá gốc và mô hình 
đánh giá lại. Năm tài chính của công ty ABC từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Cho rằng số dư đầu kỳ của Tài sản cố định hữu hình là bằng 0 và giá trị 
còn lại của chiếc máy cũng bằng 0 sau khi kết thúc thời gian sử dụng hữu ích. Công ty ABC sẽ tiếp tục sử dụng chiếc máy sau khi đã khấu hao hết.
GTGS: Giá trị ghi sổ GTTH: Giá trị có thể thu hồi
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Mô hình giá gốc Mô hình đánh giá lại

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20X1:
• GTGS đầu kỳ 90.000.000
• Khấu hao trong kỳ (30.000.000)
• GTGS cuối kỳ 60.000.000
• GTTH (được cho) 120.000.000

GTGS cuối kỳ thấp hơn GTTH nên không có lỗ tổn thất tại thời điểm 
31/12/20X1 và vì mô hình giá gốc được áp dụng, GTGS của chiếc máy 
sẽ không cần điều chỉnh lên bằng GTTH.

Do đó giá trị chiếc máy được trình bày trên Báo cáo tài chính tại ngày 
31/12/20X1 là 60.000.000.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20X3:
• Giá trị ghi sổ đầu kỳ 20.000.000
• Khấu hao trong kỳ (20.000.000)
• Giá trị ghi sổ cuối kỳ 0
• Giá trị có thể thu hồi (được cho) 0
• Thặng dư do đánh giá lại 20.000.000

Giá trị ghi sổ cuối kỳ bằng với giá trị có thể thu hồi khi kết thúc thời gian 
sử dụng hữu ích của chiếc máy và bằng 0.

Do đó giá trị chiếc máy được trình bày trên Báo cáo tài chính tại ngày 
31/12/20X3 là 0 và thặng dư do đánh giá lại là 20.000.000.

Ghi nhận và đo lường lỗ tổn thất –
Ví dụ



Mô hình giá gốc Mô hình đánh giá lại

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20X2: 
• GTGS đầu kỳ 60.000.000
• Khấu hao trong kỳ (30.000.000)
• GTGS cuối kỳ 30.000.000
• GTTH (được cho) 20.000.000

GTGS cuối kỳ lớn hơn GTTH vì vậy có khoản lỗ tổn thất tại ngày 
31/12/20X2. Khoản lỗ tổn thất sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh và giá trị chiếc máy sẽ được ghi giảm xuống còn 
20.000.000.

Do đó giá trị chiếc máy được trình bày trên Báo cáo tài chính tại ngày 
31/12/20X2 là 20.000.000.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20X2:
• GTGS đầu kỳ 120.000.000
• Khấu hao trong kỳ (60.000.000)
• GTGS cuối kỳ 60.000.000
• GTTH (được cho) 20.000.000
• Thặng dư do đánh giá lại 20.000.000

GTGS cuối kỳ lớn hơn GTTH vì vậy có khoản lỗ tổn thất tại ngày 
31/12/20X2. Khoản lỗ tổn thất 40.000.000 sẽ được trừ vào thặng dư do 
đánh giá lại và giá trị chiếc máy sẽ được ghi giảm xuống còn 20.000.000.

Do đó giá trị chiếc máy được trình bày trên Báo cáo tài chính tại ngày 
31/12/20X2 là 20.000.000 và thặng dư do đánh giá lại là 20.000.000.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20X3:
• Giá trị ghi sổ đầu kỳ (sau điều chỉnh)    20.000.000
• Khấu hao trong kỳ                                           (20.000.000)
• Giá trị ghi sổ cuối kỳ                                                         0
• Giá trị có thể thu hồi (được cho)                                      0

Giá trị ghi sổ cuối kỳ bằng với giá trị có thể thu hồi khi kết thúc thời gian 
sử dụng hữu ích của chiếc máy và bằng 0.

Do đó giá trị chiếc máy được trình bày trên Báo cáo tài chính tại ngày 
31/12/20X3 là 0.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20X3:
• Giá trị ghi sổ đầu kỳ 20.000.000
• Khấu hao trong kỳ (20.000.000)
• Giá trị ghi sổ cuối kỳ 0
• Giá trị có thể thu hồi (được cho)                                         0
• Thặng dư do đánh giá lại 20.000.000

Giá trị ghi sổ cuối kỳ bằng với giá trị có thể thu hồi khi kết thúc thời gian 
sử dụng hữu ích của chiếc máy và bằng 0.

Do đó giá trị chiếc máy được trình bày trên Báo cáo tài chính tại ngày 
31/12/20X3 là 0 và thặng dư do đánh giá lại là 20.000.000.
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Ghi nhận và đo lường lỗ tổn thất –
Ví dụ



Khối tài sản tạo ra dòng tiền

Một khối tài sản tạo ra dòng tiền là một nhóm các tài sản có thể nhận dạng nhỏ nhất tạo ra dòng 
tiền phần lớn độc lập với dòng tiền tạo ra từ các tài sản khác hoặc các nhóm tài sản khác.

Nếu không thể xem xét giá trị có thể thu hồi của một tài sản riêng biệt, thì nên thành lập khối tài sản 
tạo ra dòng tiền mà tài sản đó thuộc về.

Ví dụ: nếu không thể tính giá trị hợp lý trừ chi phí thanh lý của một chiếc lò nướng bánh pizza được 
sử dụng trong 5 năm vì các giá trị có thể không có sẵn. Cùng lúc đó, giá trị sử dụng chiếc lò nướng 
bánh pizza cũng không thể tính toán được vì không thể ước tính dòng tiền thu được trong tương lai 
từ chiếc lò nướng – chiếc lò nướng này không tự tạo ra dòng tiền thu vào được. Do vậy cần thiết 
lập một khối tài sản tạo ra dòng tiền cho chiếc lò nướng này – đó sẽ là toàn bộ cửa hàng bán bánh 
pizza.

Khi xác định khối tài sản tạo ra dòng tiền, cần phải nhất quán qua các kỳ để gộp các tài sản giống 
nhau hoặc tài sản cùng loại lại với nhau.
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Lợi thế thương mại (GW)

Nếu có phát sinh lợi thế thương mại từ việc hợp nhất kinh doanh, nó cần phải được phân bổ cho mỗi khối tài sản tạo ra dòng tiền của bên mua (hoặc 
nhóm các khối tài sản tạo ra dòng tiền) mà được kỳ vọng là mang đến lợi ích từ việc việc hợp nhất.

Lợi thế thương mại cần được kiểm tra hằng năm xem có bị tổn thất hay không. Trong trường hợp này việc kiểm tra có nghĩa là so sánh:
• Giá trị ghi sổ của CGU bao gồm lợi thế thương mại
• Giá trị có thể thu hồi của CGU đó
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KIỂM TRA CGU VỚI LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

GTGS của CGU + GW GTTH của CGU>

Lỗ tổn thất



Lỗ tổn thất của CGU

Nếu giá trị có thể thu hồi của CGU thấp hơn giá trị ghi sổ, doanh nghiệp nên ghi nhận lỗ tổn thất.

Lỗ tổn thất nên được phân bổ nhằm làm giảm giá trị ghi sổ của những tài sản trong khối theo thứ tự sau:
• Giảm giá trị ghi sổ của lợi thế thương mại trong CGU
• Phân bổ lỗ tổn thất còn lại cho các tài sản khác của khối tài sản trên cơ sở tỷ lệ theo giá trị ghi sổ của mỗi tài sản trong khối. Những khoản giảm 

sẽ được ghi nhận như những khoản lỗ tổn thất cho những tài sản riêng biệt

Khi phân bổ khoản lỗ tổn thất, không ghi giảm giá trị ghi sổ của tài sản xuống dưới mức cao nhất của:
• Giá trị hợp lý trừ chi phí thanh lý (FV – CoD)
• Giá trị sử dụng
• Không.

Câu hỏi:
Thông tin dưới đây được lấy từ Bảng cân đối kế toán vào ngày lập báo cáo của một khối tài sản tạo ra dòng tiền (CGU) :
• Nhà cửa 30.000.000
• Tài sản vô hình 12.000.000
• Thiết bị 9.000.000
• Lợi thế thương mại 10.000.000

Sau một cuộc suy thoái kinh tế, một cuộc kiểm tra được tiến hành và CGU hiện tại có giá trị hợp lý là 39.000.000. Chi phí thanh lý liên quan là 
3.000.000. Giá trị hiện hành được ước tính của dòng tiền từ việc tiếp tục sử dụng CGU là 42.000.000. Tòa nhà có giá trị hợp lý trừ đi chi phí thanh lý 
(FV – CoD) là 27.000.000.

Tính toán và phân bổ lỗ tổn thất (làm tròn đến hàng trăm nghìn).
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Lỗ tổn thất của CGU – Ví dụ
Trả lời:
Bước 1: Đo lường giá trị có thể thu hồi
Giá trị có thể thu hồi là giá trị lớn hơn giữa giá trị hợp lý của CGU trừ đi các chi phí thanh lý và giá trị sử dụng của nó.
• Giá trị hợp lý trừ chi phí thanh lý (39.000.000 – 3.000.000): 36.000.000
• Giá trị sử dụng (được cho): 42.000.000
Do đó giá trị có thể thu hồi là                                                           42.000.000

Bước 2: Tính lỗ tổn thất
Một tài sản sẽ bị giảm giá trị khi giá trị ghi sổ của nó vượt quá giá trị có thể thu hồi.
• Giá trị ghi sổ (GTGS) [(30 + 12 + 9 + 10) x 1.000.000]: 61.000.000
• Giá trị có thể thu hồi (GTTH): 42.000.000
Giá trị ghi sổ lớn hơn giá trị có thể thu hồi của tài sản nên CGU sẽ bị giảm giá trị.
Lỗ tổn thất (42.000.000 – 61.000.000): (19.000.000)

Bước 3: Phân bổ lỗ tổn thất
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GTGS Lỗ tổn thất GTTH Trình tự

Nhà cửa 30.000.000 (3.000.000) 27.000.000 [2]

Tài sản vô hình 12.000.000 (3.400.000) 8.600.000 [2]

Thiết bị 9.000.000 (2.600.000) 6.400.000 [2]

Lợi thế thương mại 10.000.000 (10.000.000) 0 [1]

Tổng cộng 61.000.000 19.000.000 42.000.000

Lỗ tổn thất đã được tính toán và phân bổ như trên. 



Lỗ tổn thất của CGU – Ví dụ

[1]: Phân bổ lỗ tổn thất cho lợi thế thương mại
Như đã đề cập ở trên, lợi thế thương mại sẽ được ưu tiên ghi giảm giá trị ghi sổ khi CGU bị tổn thất. Lỗ tổn thất của CGU sẽ được phân bổ cho lợi thế 
thương mại cho đến khi lợi thế thương mại hết giá trị (bởi vì lợi thế thương mại không có giá trị hợp lý trừ đi chi phí thanh lý và giá trị sử dụng).

Lỗ tổn thất được tính trong ví dụ là 19.000.000, lợi thế thương mại được cho là 10.000.000. Do đó một phần của khoản lỗ tổn thất là 10.000.000 sẽ 
được trừ vào lợi thế thương mại và lợi thế thương mại sẽ bằng không sau khi lỗ tổn thất được phân bổ.

[2]: Phân bổ lỗ tổn thất cho những tài sản còn lại
Nếu lỗ tổn thất còn lại được phân bổ cho nhà cửa, tài sản vô hình và thiết bị theo cơ sở tỷ lệ, nó sẽ được phân bổ như sau:
• Lỗ tổn thất còn lại (19.000.000 – 10.000.000): 9.000.000
• Giá trị ghi sổ còn lại (61.000.000 – 10.000.000): 51.000.000
• Nhà cửa: [9.000.000 x (30.000.000/51.000.000)]: 5.300.000
• Tài sản vô hình: [9.000.000 x (12.000.000/51.000.000)]: 2.100.000
• Thiết bị: [9.000.000 x (9.000.000/51.000.000)]: 1.600.000

Lúc đó, giá trị có thể thu hồi của nhà cửa sẽ bằng 30.000.000 – 5.300.000 = 24.700.000, thấp hơn giá trị hợp lý trừ chi phí thanh lý (FV – CoD) của nhà 
cửa (được cho) là 27.000.000. Nhưng theo nguyên tắc nêu trên, khi phân bổ một khoản lỗ tổn thất, không được ghi giảm giá trị ghi sổ của tài sản 
xuống dưới mức cao nhất giữa giá trị: (FV – CoD), giá trị sử dụng và không. Do đó giá trị có thể thu hồi của nhà cửa sẽ là (FV – CoD) bằng 27.000.000 
như được cho. Kết quả, lỗ tổn thất được phân bổ cho nhà cửa sẽ bằng 3.000.000 (30.000.000 – 27.000.000).

Lỗ tổn thất còn lại được phân bổ cho tài sản vô hình và thiết bị theo tỷ lệ như sau:
• Lỗ tổn thất còn lại (19.000.000 – 13.000.000): 6.000.000
• Giá trị ghi sổ còn lại (61.000.000 – 40.000.000): 21.000.000
• Tài sản vô hình: [6.000.000 x (12.000.000/21.000.000)]: 3.400.000
• Thiết bị: [6.000.000 x (9.000.000/21.000.000)]: 2.600.000

15



Lỗ tổn thất của CGU – Ví dụ

Đối với tài sản riêng lẻ
Một khoản lỗ tổn thất có thể được ghi giảm lại chỉ khi có sự thay đổi trong những ước tính được sử dụng để xác định giá trị có thể thu hồi của tài sản. 
Điều đó có nghĩa là khoản lỗ tổn thất không thể được ghi giảm lại theo thời gian hay do việc dừng chiết khấu.

Ghi giảm lại một khoản lỗ tổn thất là ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nếu nó không liên quan đến một tài sản đã được đánh giá lại. 
Giá trị ghi sổ tăng thêm do việc ghi giảm lại không lớn hơn giá trị còn lại sau khấu hao với điều kiện chưa từng phát sinh khoản tổn thất nào trước đây.

Lưu ý điều chỉnh chi phí khấu hao cho các kỳ trong tương lai để phản ánh giá trị ghi sổ đã được xác định lại.

Đối với khối tài sản tạo ra dòng tiền
Khi ghi giảm lại một khoản lỗ tổn thất của một khối tài sản tạo ra dòng tiền, cần phân bổ khoản ghi giảm này cho các tài sản của khối (trừ lợi thế 
thương mại) dựa trên cơ sở tỷ lệ theo giá trị ghi sổ của những tài sản này.

Giá trị ghi sổ của một tài sản không nên tăng vượt quá giá trị nào thấp hơn giữa:
• Giá trị có thể thu hồi của tài sản 
• Giá trị ghi sổ đã được xác định (trừ đi khoản khấu hao) mà không có bất kỳ khoản lỗ tổn thất nào trước đó.

Đối với lợi thế thương mại
Không được phép ghi giảm lại một khoản lỗ tổn thất đối với lợi thế thương mại. 
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Ghi giảm lại lỗ tổn thất – Ví dụ

Câu hỏi:
Tại ngày 01/01/20X1, một tòa nhà văn phòng có giá trị ghi sổ (GTGS) là 30 tỷ được ước tính có giá trị có thể thu hồi (GTTH) là 25 tỷ do ảnh hưởng từ 
việc rớt giá bất động sản trong khu vực. Một khoản lỗ tổn thất 5 tỷ đã được ghi nhận.

Tại ngày 01/01/20X6, sau 5 năm, giá bất động sản trong khu vực lại tăng lên, và giá trị có thể thu hồi của tòa nhà tăng lên thành 23 tỷ. Tòa nhà được 
khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao còn lại là 20 năm kể từ ngày phát sinh tổn thất và thời gian sử dụng hữu ích sẽ 
không thay đổi sau tất cả những sự kiện nêu trên. Tòa nhà được đo lường giá trị theo mô hình giá gốc.

Trả lời:
Giá trị ghi sổ gốc nếu khoản tổn thất chưa từng được ghi nhận (tại ngày 01/01/20X6):
30 – (30/20 x 5) = 22,50 (tỷ)

Giá trị ghi sổ thực tế tại ngày 01/01/20X6 (bị ảnh hưởng bởi lỗ tổn thất):
25 – (25/20 x 5) = 18,75 (tỷ)

Giá trị có thể thu hồi tại ngày 01/01/20X6 (được cho) là 23 tỷ.

Giá trị có thể thu hồi lớn hơn giá trị ghi sổ thực tế vì vậy nghiệp vụ ghi giảm khoản lỗ sẽ được thực hiện. Nhưng theo IAS 36, giá trị ghi sổ tăng thêm do 
ghi giảm lại không lớn hơn giá trị ghi sổ gốc trước đó nếu khoản tổn thất chưa từng được ghi nhận.
• GTTH – GTGS thực tế (23 – 18,75): 4,25
• GTGS gốc – GTGS thực tế (22,50 – 18,75): 3,75

Do đó khoản lỗ tổn thất ghi giảm lại là 3,75 tỷ và giá trị tòa nhà sẽ được ghi tăng lại thành 22,5 tỷ.
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Tổng kết
Chuẩn mực này được ban hành để quy định các thủ tục mà doanh nghiệp cần áp dụng nhằm đảm bảo rằng tài sản được ghi nhận với giá trị không lớn 
hơn giá trị có thể thu hồi được. Một tài sản được ghi nhận với giá trị lớn hơn giá trị có thể thu hồi nếu giá trị ghi sổ của nó vượt quá giá trị có thể thu hồi 
qua việc sử dụng hoặc bán tài sản. Nếu trường hợp này xảy ra, tài sản được cho rằng bị tổn thất và Chuẩn mực quy định doanh nghiệp phải ghi nhận 
một khoản lỗ tổn thất. Chuẩn mực cũng quy định khi nào doanh nghiệp cần ghi giảm lại một khoản lỗ tổn thất và phải thuyết minh các khoản tổn thất 
đó.

Việt Nam vẫn chưa có Chuẩn mực Kế toán, quy định hay hướng dẫn nào cho những khái niệm kế toán cơ bản về việc kiểm tra lỗ tổn thất. Theo “Lộ 
trình áp dụng IFRS tại Việt Nam”, chúng ta đang trong quá trình chuẩn bị cho việc áp dụng các Chuẩn mực về lập Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS). Hi 
vọng trong tương lai sắp tới, luật và quy định trong lĩnh vực kế toán ở Việt Nam sẽ được cải thiện để tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, điều này giúp 
mọi việc trở nên minh bạch và dễ dàng so sánh hơn, do đó tăng khả năng cạnh tranh về kinh tế.
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LIÊN HỆ
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