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Tháng 10 năm 2021

n HƯỚNG DẪN

VAS 21 trình bày báo cáo tài chính, thông tư 200 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam và

thông tư 202 hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

IAS 1, trình bày báo cáo tài chính và khuôn khổ khái niệm về Báo cáo tài chính.

n NỘI DUNG
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Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Báo cáo tài chính bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4. Thuyết minh báo cáo tài chính, bao gồm

tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng

và các thuyết minh khác.

Báo cáo tài chính bao gồm:

1. Báo cáo tình hình tài chính

2. Báo cáo lãi hoặc lỗ và thu nhập toàn diện

khác.

3. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.

4. Thuyết minh báo cáo tài chính, bao gồm

bản tóm tắt các chính sách quan trọng và

các thuyết minh khác. 

5. Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm bắt

đầu của kỳ kế toán trước khi doanh nghiệp

áp dụng hồi tố một chính sách kế toán

hoặc điều chỉnh hồi tố các khoản mục trên

báo cáo tài chính hoặc khi phân loại lại các

khoản mục trên báo cáo tài chính (nếu áp

dụng). 

n LIÊN HỆ

✓ Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam ✓ Sổ sách kế toán ✓ Thuế ✓ Giấy phép ✓ Visa ✓ M&A
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