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MÔ NHỎ CHO CHUẨN MỰC IFRS

Điều chỉnh IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh


Cập nhật việc tham khảo IFRS 3 sử dụng Khung khái niệm 2018 thay Khung 1989;

Ngày 14 tháng 5 2020, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán
Quốc tế (Hội đồng) đã ban hành một vài điều chỉnh nhỏ
cho Chuẩn mực IFRS.



Thêm yêu cầu trong IFRS 3 cho các giao dich, các sự kiện khác trong phạm vi IAS 37 hoặc IFRIC 21,
khi bên mua áp dụng IAS 37 hoặc IFRS 21 (thay vì áp dụng Khung khái niệm) để xác định nghĩa vụ nợ
trong việc hợp nhất kinh doanh; và

Gói điều chỉnh bao gồm các điều chỉnh quy mô nhỏ đối
với ba (3) Chuẩn mực cũng như là sự báo cáo Hoàn
thiện Thường niên của Hội đồng, những thay đổi nhằm
giải thích rõ các từ ngữ hoặc các điều chỉnh có ảnh
hưởng nhỏ, cách nhìn nhận hoặc những mâu thuẫn giữa
các yêu cầu trong Chuẩn mực.



Thêm vào IFRS 3 một bản báo cáo rõ ràng cho việc bên mua không ghi nhận tài sản tiềm tàng trong
việc hợp nhất kinh doanh.

Tất cả các điều chỉnh đều có hiệu lực từ ngày 01.01.2022

Điều chỉnh IAS 16 Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị
Nghiêm cấm doanh nghiệp ghi giảm nguyên giá của bất động sản, nhà xưởng và thiết bị khoản lợi nhuận
từ việc bán các mặt hàng được sản xuất từ tài sản đó khi doanh nghiệp đang trong quá trình đưa tài sản
đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng và chi phí
liên quan vào lỗ/lãi.
Điều chỉnh IAS 37 Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng
Chỉ rõ “chi phí thực hiện” hợp đồng bao gồm “những chi phí liên quan trực tiếp đến hợp đồng”. Chi phí
liên quan trực tiếp đến hợp đồng có thể là chi phí biên để thực hiện hợp đồng (ví dụ nhân công trực tiếp,
nguyên liệu trực tiếp) hoặc sự phân bổ các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện hợp
đồng (chẳng hạn như phân bổ chi phí khấu hao của một tài sản bất động sản, nhà xưởng và thiết bị được
sử dụng để thực hiện hợp đồng).

Complex Accounting Assurance là một bộ phận của Dịch vụ
Kiểm toán và Đảm bảo
Ngày 20 tháng 5 năm 2020

Hoàn thiện Thường niên cho bộ Chuẩn mực IFRS giai đoạn 2018 – 2020 điều chỉnh các chuẩn mực sau
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Chuẩn mực

Điều chỉnh

Ngày 14 tháng 5 2020, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán
Quốc tế (Hội đồng) đã ban hành một vài điều chỉnh nhỏ
cho Chuẩn mực IFRS.

IFRS 1 Lần đầu tiên áp dụng
thực hiện chuẩn mực báo
cáo tài chính quốc tế

Công ty con lần đầu tiên áp dụng. Điều chỉnh chuẩn mực IFRS 1 cho phép công ty
con áp dụng đoạn D16(a) của IFRS 1 để xác định sự khác nhau lũy kế khi chuyển
đổi bằng việc sử dụng giá trị được báo cáo bởi công ty mẹ, dựa vào ngày chuyển
đổi sang IFRS của công ty mẹ.

IFRS 9 Công cụ tài chính

Chi phí cho phương thức thử nghiệm 10% trong việc dừng ghi nhận nợ phải trả
tài chính. Điều chỉnh giải thích rõ chi phí mà doanh nghiệp bao gồm khi áp dụng
phương thức thử nghiệm 10% trong đoạn B3.3.6 của IFRS 9 để đánh giá liệu
doanh nghiệp có nên dừng ghi nhận nợ phải trả tài chính. Một doanh nghiệp chỉ
bao gồm chi phí phải trả hoặc nhận được giữa doanh nghiệp (bên vay) và bên cho
vay, bao gồm chi phí phải trả hoặc nhận được bởi doanh nghiệp hoặc bên cho vay
trả thay hoặc nhận thay cho người khác.

IFRS 16 Thuê

Ưu đãi thuê. Điều chỉnh loại bỏ ví dụ trong minh họa 13 đi kèm trong Chuẩn mực
IFRS 16 cho việc hoàn ứng khoản tiền thuê được điều chỉnh bởi bên cho thuê để
giải quyết vấn đề dễ gây nhầm lẫn liên quan đến cách hạch toán cho ưu đãi thuê
gây ra bởi cách trình bày ví dụ.

IAS 41 Nông nghiệp

Tính thuế trong việc đánh giá giá trị hợp lý. Điều chỉnh trong Chuẩn mực này loại
bỏ yêu cầu trong đoạn 22 của IAS 41 cho phép doanh nghiệp loại trừ dòng tiền
tính thuế khi xác định giá trị hợp lý của tài sản sinh học bằng việc sử dụng kỹ thuật
tính giá trị hiện tại. Điều này đảm bảo tính thống nhất với yêu cầu của Chuẩn mực
IFRS 13.

Gói điều chỉnh bao gồm các điều chỉnh quy mô nhỏ đối
với ba (3) Chuẩn mực cũng như là sự báo cáo Hoàn
thiện Thường niên của Hội đồng, những thay đổi nhằm
giải thích rõ các từ ngữ hoặc các điều chỉnh có ảnh
hưởng nhỏ, cách nhìn nhận hoặc những mâu thuẫn giữa
các yêu cầu trong Chuẩn mực.
Tất cả các điều chỉnh đều có hiệu lực từ ngày 01.01.2022

Complex Accounting Assurance là một bộ phận của Dịch vụ
Kiểm toán và Đảm bảo
Ngày 20Accounting
tháng 5 năm
2020is one of the offerings in A&A.
Complex
Assurance

Những thay đổi của IFRS 1, IFRS 9 và IAS 41 được công bố ngày hôm nay đều có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu
tại hoặc sau ngày 1.1.2022. Đơn vị cũng được cho phép áp dụng sớm hơn. Những thay đổi trong IFRS 16 chỉ liên
quan đến ví dụ minh họa, vì vậy không có thay đổi trong ngày có hiệu lực.
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Cách tiếp cận của Deloitte
Luôn hiểu rằng yêu cầu của mỗi khách hàng là duy nhất, chúng tôi luôn đề xuất những giải pháp phù
hợp trong suốt giai đoạn hoạt động và đầu tư của khách hàng.
Cách tiếp cận của chúng tôi được thiết lập từ hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh và kinh nghiệm
thực tiễn nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình kiến tạo giá trị không chỉ ở thị trường trong nước
mà còn trên toàn cầu.
Deloitte Việt Nam là một trong những Công ty Tư vấn và Kiểm toán hàng đầu, nhiều năm qua được
Chính phủ và các Bộ, ngành tin tưởng trong việc phối hợp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và
thẩm định chính sách pháp luật gồm lĩnh vực thuế và nhiều ngành, lĩnh vực khác. Nếu nhà đầu tư,
doanh nghiệp quan tâm và muốn tìm hiểu cụ thể hơn nội dung Nghị quyết hoặc có bất kỳ vướng mắc
nào, xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ./.
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Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”) không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại website
www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.
Deloitte là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các dịch vụ Kiểm toán & Đảm bảo, Tư vấn, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị
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gia và vùng lãnh thổ, Deloitte cung cấp dịch vụ cho 80% các doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 500®. Vui lòng
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Về Deloitte Châu Á Thái Bình Dương
Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và các đơn vị trực thuộc
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