Các vấn đề kế toán liên quan đến COVID-19 - Thuê

Chuỗi video hướng dẫn các vấn đề kế toán
IFRS trong COVID-19
Đại dịch Coronavirus 2019 (COVID-19) đang ảnh hưởng đến
các nền kinh tế, các thị trường tài chính và hầu như tất cả các
ngành nghề đều phải đối mặt với những thách thức phát sinh
có liên quan. Do đại dịch đang gia tăng về cả quy mô và thời
gian, các công ty đang phải trải qua điều kiện suy giảm kinh tế
chung.
Chuỗi video này hướng dẫn về một số vấn đề kế toán IFRS
trọng yếu phát sinh do đại dịch COVID-19.

COVID-19 dẫn đến một số trường hợp bên cho thuê hỗ trơ bên thuê bằng cách cho hoãn hoặc giảm số tiền phải
trả. Trong một số trường hợp là thông qua thỏa thuận đàm phán giữa các bên, nhưng cũng có thể là do chính phủ
khuyến khích hoặc yêu cầu. IFRS 16 hướng dẫn bên thuê tiến hành đánh giá các thay đổi này có đáp ứng các điều
kiện để được coi là các sửa đổi hợp đồng thuê theo chuẩn mực hay không và, nếu đáp ứng, bên thuê phải đánh
giá lại nghĩa vụ thanh toán tiền thuê sử dụng mức chiết khấu đã sửa đổi. Video này giải thích những sửa đổi được
thực hiện trong điều kiện kinh tế hiện nay.
Xem loạt video để tìm hiểu thêm

Các vấn đề kế toán liên quan đến COVID-19 - Báo cáo Kết quả kinh doanh
Trong mục này, chúng tôi trình bày các vấn đề liên quan đến COVID-19 tới Báo cáo kết quả kinh doanh.
Tác động của COVID-19 có thể làm tăng các chi phí nguyên vật liệu hoặc giảm thu nhập của nhiều công ty. Ví dụ:
các quy tắc lập dự phòng do liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp và lỗ do suy giảm giá trị tài sản liên quan
đến các tài sản phi tài chính. Các công ty có thể nhận diện và định lượng các ảnh hưởng này và công bố riêng biệt
trên Báo cáo kết quả kinh doanh hoặc Báo cáo thu nhập toàn diện khác, hoặc trên Thuyết minh báo cáo tài chính,
cùng với giải thích hợp lý cho khoản ảnh hưởng.
Xem loạt video để tìm hiểu thêm

Các vấn đề kế toán liên quan đến COVID-19 - Vấn đề hoạt động liên tục
Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi Ban Giám đốc có ý định giải thể hoặc ngừng hoạt
động hoặc không có giải pháp duy trì khác. Những ảnh hưởng từ COVID-19 đang làm gián đoạn hoạt động của
nhiều doanh nghiệp.
Xem video này để tìm hiểu thêm

Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo (A&A)
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Các vấn đề kế toán liên quan đến COVID-19 - IAS 34 - Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuỗi video hướng dẫn các vấn đề kế toán
IFRS trong COVID-19
Đại dịch Coronavirus 2019 (COVID-19) đang ảnh hưởng đến
các nền kinh tế, các thị trường tài chính và hầu như tất cả các
ngành nghề đều phải đối mặt với những thách thức phát sinh
có liên quan. Do đại dịch đang gia tăng về cả quy mô và thời
gian, các công ty đang phải trải qua điều kiện suy giảm kinh tế
chung.
Chuỗi video này hướng dẫn về một số vấn đề kế toán IFRS
trọng yếu phát sinh do đại dịch COVID-19.

Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập theo chuẩn mực IAS 34 nhằm mục đích cung cấp thông tin cập nhật cho
Báo cáo tài chính thường niên hoàn chỉnh gần nhất, với trọng tâm là thông tin về các hoạt động mới, sự kiện và
điều kiện mới. Công ty sẽ áp dụng nhất quán chính sách kế toán trong báo cáo tài chính giữa niên độ so với Báo
cáo tài chính thường niên, ngoại trừ có thay đổi lớn.
Xem loạt video để tìm hiểu thêm

Các vấn đề kế toán liên quan đến COVID-19 – Tổn thất tín dụng dự kiến liên quan đến các tài sản
tài chính
COVID-19 có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ vay của doanh nghiệp hoặc cá nhân. Cá nhân và doanh
nghiệp đi vay có thể chịu ảnh hưởng do xác tác động của nền kinh tế chung tới vùng miền hoặc lĩnh vực kinh
doanh của họ. Ảnh hưởng của COVID-19 tới tổn thất tín dụng dự kiến là thách thức đáng kể cho các ngân hàng và
các doanh nghiệp cho vay. Tuy nhiên, ảnh hưởng cũng có thể đáng kể đối với các tổ chức phi tài chính do tổn thất
tín dụng dự kiến không chỉ áp dụng cho các khoản cho vay mà còn áp dụng cho nhiều khoản đầu tư vào các tài
sản tài chính chịu lãi.
Xem loạt video để tìm hiểu thêm

Các vấn đề kế toán liên quan đến COVID-19 — IAS 36 — Suy giảm giá trị tài sản
Các công ty cần đánh giá xem tác động của COVID-19 có khả năng dẫn đến suy giảm giá trị tài sản theo chuẩn
mực IAS 36 “suy giảm giá trị tài sản” hay không. Kết quả kinh doanh của một công ty, bao gồm các ước tính về
dòng tiền và thu nhập trong tương lai, có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các tác động trực tiếp hoặc gián tiếp từ
các sự kiện gần đây và vẫn đang tiếp diễn trong đại dịch COVID-19.
Xem loạt video để tìm hiểu thêm

Các vấn đề kế toán liên quan đến COVID-19 — Giao ước

Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo (A&A)
20 Tháng 8, 2020

Video này nhìn vào các vấn đề liên quan đến rủi ro tiềm tàng về việc vi phạm các giao ước hoặc các vi phạm về
giao ước đã thực tế xảy ra. Điều kiện giao dịch không ổn định, buộc phải đóng cửa các hoạt động kinh doanh và
sự thiếu hụt dòng tiền ở các khu vực bị ảnh hưởng có thể làm gia tăng nguy cơ công ty vi phạm các giao ước tài
chính. Các công ty nên cân nhắc mức độ ảnh hưởng của việc vi phạm các giao ước trong hợp đồng vay tới thời
gian trả nợ của các khoản vay và các khoản nợ khác có liên quan.
Xem loạt video để tìm hiểu thêm
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Các vấn đề kế toán liên quan đến COVID-19 — IAS 37 và dự phòng cho hợp đồng có rủi ro cao

Chuỗi video hướng dẫn các vấn đề kế toán
IFRS trong COVID-19
Đại dịch Coronavirus 2019 (COVID-19) đang ảnh hưởng đến
các nền kinh tế, các thị trường tài chính và hầu như tất cả các
ngành nghề đều phải đối mặt với những thách thức phát sinh
có liên quan. Do đại dịch đang gia tăng về cả quy mô và thời
gian, các công ty đang phải trải qua điều kiện suy giảm kinh tế
chung.
Chuỗi video này hướng dẫn về một số vấn đề kế toán IFRS
trọng yếu phát sinh do đại dịch COVID-19.

Video này thảo luận về các điều khoản dự phòng cho hợp đồng có rủi ro cao liên quan đến COVID-19. Khi bắt đầu
hợp đồng, cả hai bên trong hợp đồng đều mong muốn nhận được những lợi ích bằng hoặc lớn hơn chi phí sẽ phát
sinh theo hợp đồng. Do tác động của COVID-19, không thể tránh khỏi phát sinh các chi phí để đáp ứng các nghĩa
vụ trong hợp đồng vượt quá các lợi ích dự kiến nhận được, dẫn đến một hợp đồng có rủi ro cao. IAS 37 “Dự
phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng” yêu cầu ghi nhận khoản dự phòng cho hợp đồng có rủi ro cao.
Xem loạt video để tìm hiểu thêm

Các vấn đề kế toán liên quan đến COVID-19 — Các sự kiện sau kỳ báo cáo
Video này thảo luận về ảnh hưởng của COVID-19 tới kế toán sau kỳ báo cáo. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, các
sự kiện xung quanh COVID-19 đã phát triển nhanh chóng. Thị trường toàn cầu hiện đang rất biến động và sự thay
đổi lớn diễn ra từng ngày có thể là thách thức đối với một công ty trong việc xác định một sự kiện xảy ra sau khi
kết thúc kỳ báo cáo có ảnh hưởng hay không đến việc ghi nhận và đo lường giá trị tài sản và nợ phải trả trong báo
cáo tài chính. Khi một thông tin mới nhận được sau khi kết thúc kỳ báo cáo, các công ty cần phải đánh giá thận
trọng xem thông tin đó có cho biết một điều kiện tồn tại trước khi kết thúc kỳ báo cáo hay không.
Xem loạt video để tìm hiểu thêm

Các vấn đề kế toán liên quan đến COVID-19 — Đánh giá và ước tính

Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo (A&A)
20 Tháng 8, 2020

Video này thảo luận về ảnh hưởng của COVID-19 tới các đánh giá và ước tính kế toán. Quỹ đạo hay con đường và
thời gian để trở lại một “thời kỳ ổn định” là không chắc chắn. Do đó, các công ty sẽ cần đưa ra ước tính hợp lý
trong khả năng tốt nhất của họ, đồng thời chuẩn bị hồ sơ tài liệu để hỗ trợ cho các ước tính này và công bố rõ
ràng về các đánh giá/phán đoán trọng yếu đã được thực hiện, các các giả định đã được sử dụng và mức độ nhạy
cảm đối với các thay đổi.
Xem loạt video để tìm hiểu thêm
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