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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.

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

VAS sử dụng thuật ngữ “Bảng cân đối kế toán” để
trình bày tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả
của doanh nghiệp tại ngày của báo cáo. 

Doanh nghiệp phải trình bày tài sản ngắn hạn, dài
hạn; nợ ngắn hạn, dài hạn theo các hạng mục
riêng trong bảng cân đối kế toán như mẫu biểu
quy định tại thông tư 200.

IFRS sử dụng thuật ngữ “Báo cáo tình hình tài
chính” để trình bày tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ
phải trả của doanh nghiệp tại ngày của báo cáo.

Doanh nghiệp phải trình bày tài sản ngắn hạn, dài
hạn; nợ ngắn hạn, dài hạn theo các phân loại
riêng trong báo cáo tình hình tài chính. IFRS 
không quy định thứ tự hoặc cấu trúc cho việc
phân loại, tuy nhiên thứ tự trình bày thường được
áp dụng từ dài hạn đến ngắn hạn.

Thông tư 200 hướng dẫn chi tiết việc lập và trình
bày báo cáo tài chính theo cơ sở thanh lý

Mặc dù IFRS không hướng dẫn cụ thể về việc lập
báo cáo tình hình tài chính theo cơ sở thanh lý, 
doanh nghiệp được yêu cầu phải trình bày tất cả
tài sản và nợ phải trả dựa trên tính thứ tự thanh
khoản, nếu áp dụng.

Không có yêu cầu tương tự Doanh nghiệp phải thuyết minh riêng “tổng tài
sản được phân loại là nắm giữ để bán và các tài
sản nằm trong nhóm tài sản chờ thanh lý được
phân loại là nắm giữ để bán” và “các khoản nợ
phải trả nằm trong nhóm nợ phải trả chờ thanh lý
được phân loại là nắm giữ để bán”, nếu áp dụng.

◼ LIÊN HỆ
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