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

Không có yêu cầu tương tự Khi trình bày BCTC theo IFRS, doanh nghiệp phải
tuyên bố rõ ràng về việc tuân thủ theo IFRS trong
các thuyết minh báo cáo tài chính. Doanh nghiệp
không được thuyết minh là BCTC tuân thủ theo
IFRS trừ khi các BCTC đã lập tuân thủ theo tất cả
các yêu cầu của IFRS.

Không có yêu cầu tương tự Doanh nghiệp có thể trình bày thêm thông tin so 
sánh ngoài các thông tin so sánh tối thiểu, miễn
là các thông tin đó được lập theo IFRS. 

Doanh nghiệp không được phép trình bày bổ
sung các hạng mục nếu chúng không được quy
định trong mẫu biểu của thông tư 200.

Doanh nghiệp được trình bày bổ sung các hạng
mục, tiêu đề và tổng phụ nếu việc trình bày đó
phù hợp cho việc hiểu biết về tình hình tài chính
của doanh nghiệp.

Thông tư 200 cung cấp một biểu mẫu báo cáo
tài chính với các khoản mục cụ thể. Doanh
nghiệp bắt buộc phải áp dụng mẫu biểu này để
lập báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp phải trình bày riêng từng nhóm các
khoản mục trọng yếu có tính chất tương đồng. 
Doanh nghiệp phải trình bày riêng các khoản
mục có bản chất hay chức năng không tương
đồng trừ khi các khoản mục này không trọng yếu.
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