Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho quá
trình chuyển đổi áp dụng IFRS, bao gồm:
Xác định các khác biệt giữa IFRS và chính
sách kế toán mà doanh nghiệp đang sử
dụng và đánh giá tác động tài chính

Chúng tôi biên soạn tài liệu đào tạo dựa trên kinh
nghiệm nhiều năm và theo nhu cầu cụ thể của
từng doanh nghiệp để truyền đạt nội dung phù
hợp cho mục đích ứng dụng vào hoạt động hàng
ngày của doanh nghiệp. Nội dung khóa đào tạo
của chúng tôi có thể bao gồm toàn bộ nội dung
của IFRS, từ đó giúp doanh nghiệp có cái nhìn
đầy đủ và tổng quát về các quy định hiện hành;
hoặc tập trung vào các chuẩn mực hoặc lĩnh vực
cụ thể phù hợp hơn với từng nhu cầu thực tế của
doanh nghiệp.
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Tư vấn lựa chọn các chính sách kế toán
phù hợp
Hỗ trợ cho việc tính toán các số liệu điều
chỉnh
Hỗ trợ việc soạn lập báo cáo tài chính theo
IFRS
Mô hình hóa việc tính toán các tác động
kế toán cho các vấn đề IFRS
Hỗ trợ đánh giá việc triển khai IFRS của
doanh nghiệp
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6 Chuẩn bị báo cáo cho Tập đoàn
Lập các báo cáo tài chính tập đoàn phù hợp với
các chính sách kế toán của Tập đoàn có thể là
các gánh nặng cho các doanh nghiệp do áp lực
về thời gian và nguồn nhân lực hạn chế. Các
chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi sẽ áp
dụng các phương pháp thực tiễn tốt nhất để hỗ
trợ cho việc lập các báo cáo cho Tập đoàn.
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Các dịch vụ tư vấn IFRS khác

Các chuyên gia của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm
thực tế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong việc
triển khai việc tích hợp IFRS vào hệ thống phần mềm
kế toán, giám sát việc triển khai các dự án CNTT
theo IFRS, tư vấn xây dựng mô hình tính toán các
vấn đề phức tạp của IFRS, v.v.
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Chuyển đổi áp dụng IFRS, lựa
chọn việc chuyển tiếp và việc
triển khai

Việc sử dụng ngôn ngữ kế toán toàn cầu IFRS
giúp các giao dịch tài chính quốc tế giảm thiểu
chi phí và tăng tính minh bạch. Trong giai đoạn
Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế khu
vực và thế giới, yêu cầu trong việc làm quen và
lập kế hoạch triển khai áp dụng IFRS trong
tương lai sẽ ngày càng cấp thiết hơn đối với
nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh
nghiệp Việt Nam nói riêng.

144

Quốc gia và vùng lãnh
thổ được khảo sát đã bắt
buộc áp dụng IFRS.

15

Quốc gia và vùng lãnh
thổ còn lại đã cho phép
áp dụng hoặc đang trong
quá trình chuyển đổi áp
dụng IFRS

Nguồn: www.ifrs.org, cập nhật
ngày 15 tháng 4 năm 2018

Quá trình chuyển đổi báo cáo theo IFRS và
lập báo cáo tài chính IFRS đầu tiên sẽ là các
thách thức lớn. Các doanh nghiệp thực hiện
chuyển đổi áp dụng IFRS thường đánh giá
thấp các công tác chuẩn bị, đặc biệt là về thời
gian và nguồn lực cho quá trình chuyển đổi.
Trở ngại từ việc chuyển đổi báo cáo tài chính
theo IFRS không đơn thuần là vấn đề về kế
toán, IFRS còn có thể ảnh hưởng quan trọng
đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp
hoặc thậm chí ảnh hưởng đến báo cáo khả
năng sinh lời của doanh nghiệp. Khi lựa chọn
chuyển đổi, để đặt được hiểu quả cao nhất thì
doanh nghiệp nên tận dụng cơ hội này để cải
thiện toàn bộ hệ thống và quy trình của mình
nhằm đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời và đầy
đủ của các thông tin tài chính trong và ngoài
doanh nghiệp.

PwC đã và đang hỗ trợ các doanh nghiệp
thực hiện thành công quá trình chuyển đổi
sang IFRS. Chúng tôi có đội ngũ các chuyên
gia nhiều năm kinh nghiệm để hỗ trợ doanh
nghiệp về phương pháp chuyển đổi hiệu quả,
và các vấn đề khác liên quan đến chuyên
môn kế toán, ngân sách, thuế, nguồn nhân
lực, nghiệp vụ mua bán sáp nhập, định giá và
quản lý dự án.
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Quốc gia trong đó có
Việt Nam vẫn chỉ cho phép
sử dụng chuẩn mực tế toán
quốc gia

Các dịch vụ của PwC

Giới Thiệu

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)
tạo ra sự chuyển dịch quan trọng nhất trong
việc lập và trình bày báo cáo tài chính toàn cầu
và là thay đổi về chuẩn mực kế toán lớn nhất
trong thời đại. IFRS đã trở thành ngôn ngữ kế
toán chung phổ biến nhất trên toàn cầu. Kết
quả thống kê của IFRS.org chỉ ra rằng đến
tháng 4/2018 có 144 Quốc gia và vùng lãnh thổ
(87%) trong 166 Quốc gia và vùng lãnh thổ
được khảo sát đã bắt buộc áp dụng IFRS.
Phần lớn trong 22 Quốc gia và vùng lãnh thổ
còn lại đã cho phép áp dụng hoặc đang trong
quá trình chuyển đổi áp dụng IFRS. Trong các
Quốc gia và vùng lãnh thổ được thống kê, chỉ
còn 7 quốc gia trong đó có Việt Nam vẫn chỉ
cho phép sử dụng chuẩn mực tế toán quốc gia.

1

Dịch vụ tư vấn triển khai chuẩn mực kế toán phức tạp
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IFRS 9: Tư vấn kế toán liên quan đến các công cụ tài chính
IFRS 9 - Công cụ tài chính mang lại sự thay đổi cơ
bản đối với nghiệp vụ kế toán về cho các công cụ
tài chính thay thế cho IAS 39 và giới thiệu phương
pháp mới về phân loại công cụ tài chính và mô hình
tổn thất tín dụng dự kiến cho các công cụ tài chính.
Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giải thích các mô
hình mới về tổn thất tín dụng dự kiến đối với sự các
suy giảm các tài sản tài chính, tác động của mô
hình kinh doanh đối với kế toán và hệ quả từ việc
giảm số loại tài sản.

Sẽ có một số quyết định và lựa chọn khó
khăn khi chuyển đổi sang chuẩn mực mới
nhưng đồng thời chuẩn mực mới cũng mang
đến mặt tích cực, đó là việc áp dụng kế toán
phòng ngừa rủi ro (hedging) sẽ linh hoạt và
dễ dàng hơn. Ngân hàng và các tổ chức tài
chính là những đơn vị bị ảnh hưởng nhiều
nhất, tuy nhiên các doanh nghiệp cũng cần
lưu ý vể các yêu cầu mới này.

IFRS 15: Chuẩn mực doanh thu mới
Nguyên tắc cốt lõi của IFRS 15 yêu cầu các doanh
nghiệp ghi nhận doanh thu dựa trên việc chuyển
giao các hàng hóa/dịch vụ đã cam kết cho khách
hàng theo mức giá trị, mà giá trị này phản ánh lợi
ích mà đơn vị kỳ vọng nhận được từ việc thực
hiện cam kết chuyển giao hàng hóa và dịch vụ đó
cho khách hàng.

Chuẩn mực mới này làm gia tăng đáng kể
sự phức tạp xung quanh việc ghi nhận
doanh thu, cụ thể, trong nhiều ngành, số
tiền ghi trên hóa đơn sẽ không tương ứng
với doanh thu được ghi nhận.

Chuẩn mực mới này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết
tất cả các chỉ số tài chính thường được sử dụng
hiện nay, chẳng hạn như tỷ lệ đòn bẩy, hệ số
thanh khoản, hệ số chi trả lãi vay, EBITDA, lợi
nhuận/lỗ ròng, EPS, ROCE, ROE và dòng tiền
hoạt động.

Trong môi trường kinh tế năng động hiện nay, số
lượng giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp và
chuyển đổi của các công ty đa quốc gia, chuyển đổi
của các tập đoàn kinh tế đang liên tục gia tăng. Các
doanh nghiệp đã và đang soạn lập báo cáo tài chính
hợp nhất theo IFRS liên quan đến các giao dịch mua
bán/sáp nhập ở cấp độ Tập đoàn thường gặp phải
khó khăn trong việc ghi nhận các giao dịch này theo
IFRS.
Việc tính toán số liệu kế toán và trình bày thông tin
liên quan đến phân bổ giá mua đòi hỏi nhiều kinh
nghiệm và hiểu biết chính xác về các quy định của
IFRS.

IFRS 17: Chuẩn mực bảo hiểm mới

IFRS 16: Chuẩn mực cho thuê mới
Chuẩn mực cho thuê mới ảnh hưởng đến hầu hết
các tổ chức có tham gia vào hợp đồng thuê tài
sản. Việc áp dụng chuẩn mực mới dự kiến sẽ làm
tăng tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế
toán, cũng như có thể thay đổi thời điểm ghi nhận
chi phí thuê và các chi phí có liên quan đến hợp
đồng thuê tài sản, đến việc trình bày các khoản
mục này trên báo cáo kết quả kinh doanh.

IFRS 3: Tư vấn kế toán liên quan đến
việc mua lại doanh nghiệp

Áp dụng
chuẩn
mực mới
dự kiến sẽ làm
tăng tài sản và nợ
phải trả trên Bảng
cân đối kế toán

IASB đã hoàn thành dự án dài hạn về kế toán cho
hợp đồng bảo hiểm và đã công bố IFRS 17 - Hợp
đồng bảo hiểm vào ngày 18 tháng 5 năm 2017 để
thay thế cho chuẩn mực IFRS 4, là chuẩn mực
hiện tại đang cho phép áp dụng nhiều phương
thức hạch toán cho hợp đồng bảo hiểm. Chuẩn
mực mới IFRS 17 đòi hỏi các tổ chức phát hành
hợp đồng bảo hiểm phải sử dụng các mô hình
đánh giá nhất quán dựa trên các giả định hiện tại
ở mức độ chi tiết hơn. Qua đó, sẽ làm thay đổi cả
báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế
toán.

Tư vấn các vấn đề kế toán IFRS
cho các định chế tài chính

Các đơn vị tham gia thị trường tài chính (ngân
hàng, các tổ chức tín dụng và công ty bảo hiểm)
đang chịu áp lực phải tuân thủ các nghĩa vụ báo
cáo khác nhau trong khoảng thời hạn ngắn. Các
chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ doanh
nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh
vực tài chính như kế toán nghiệp vụ phòng ngừa
rủi ro (hedging), tính toán tổn thất tín dụng dự
kiến, phân bổ các chi phí giao dịch trong ghi nhận
tài sản tài chính, và các tính toán phức tạp khác
liên quan đến công cụ tài chính.
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Tư vấn IFRS sau quá trình
mua bán sáp nhập
doanh nghiệp

Tiếp theo các thành công trong các thương vụ
mua bán sáp nhập thường là việc triển khai các
chiến lược phối hợp để hiện thực hóa giá trị
doanh nghiệp sau mua bán sáp nhập. Đội ngũ
chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm trong
việc tư vấn các vấn đề kế toán liên quan cho
mỗi lựa chọn chiến lược sau sáp nhập.

