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Ảnh hưởng của COVID-19 đến việc 
lập, trình bày và phê duyệt Báo cáo 
tài chính
Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến 
phức tạp, gây khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp 
trong nhiều lĩnh vực. Điều này dẫn đến một vài vấn đề cần lưu 
ý trong việc lập, trình bày và phê duyệt BCTC.

RSM Việt Nam - Điểm tin Kiểm toán (08/2020)



Hoàn cảnh thị trường thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số 
ước tính kế toán trước đây có thể không còn phù hợp (ví dụ như dự 
phòng các khoản phải thu khó đòi, ước tính thời gian sử dụng hữu ích 
của tài sản cố định làm cơ sở tính khấu hao và dự phòng phải trả về 
nghĩa vụ bảo hành).
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Ước tính kế toán

Hàng tồn kho

Giả định hoạt động liên tục

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 1 - Chuẩn mực chung có quy định 
BCTC phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt 
động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong 
tương lai gần. Nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không 
buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt 
động của mình.

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, nhiều doanh nghiệp 
đứng trước nguy cơ giải thể hoặc phải dừng hoạt động một số lĩnh 
vực dẫn đến BCTC phải được lập trên một cơ sở thay thế (ví dụ cơ sở 
giá thanh lý hoặc giá thực tế có thể thực hiện).

Kết luận

Các doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi các diễn biến của dịch COVID-
19 và xác định ảnh hưởng tới tình hình tài chính và khả năng hoạt động 
hiệu quả của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các biện pháp cũng như các 
quyết định để quản lý rủi ro.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế, BCTC 
không chỉ là công cụ quan trọng cung cấp các thông tin tài chính hữu 
ích về doanh nghiệp mà còn là công cụ hữu hiệu để tạo niềm tin cho 
những người đọc và sử dụng BCTC của doanh nghiệp.

Ảnh hưởng

Hiện nhiều doanh nghiệp đang bị gián đoạn chuỗi cung 
ứng; các doanh nghiệp có hàng tồn kho theo mùa vụ và 
các sản phẩm dễ hỏng có thể gặp rủi ro do hư hỏng, lỗi 
thời và suy giảm giá trị. Ngoài ra, các doanh nghiệp bất 
động sản có thể bị ảnh hưởng bởi giá bất động sản giảm 
do kinh tế suy giảm.

Kiến nghị
Doanh nghiệp cần đánh giá sự suy giảm giá trị của hàng 
tồn kho tại ngày lập BCTC theo các quy định tại Chuẩn 
mực Kế toán Việt Nam số 2 - Hàng tồn kho.

Kết luận

Việc đánh giá sự suy giảm giá trị của hàng tồn kho trong 
điều kiện thị trường có nhiều biến động với các sự kiện 
không chắc chắn liên quan đến dịch COVID-19 là một 
thách thức cần phải xem xét.
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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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