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Doanh nghiệp có khả năng thực hiện thương vụ trong bối cảnh 
đầy biến động có thể phát triển vượt trội so với các doanh nghiệp 
cùng ngành

Ý kiến cho rằng doanh nghiệp nên thực hiện M&A trong thời kỳ suy 

thoái là trái ngược với quan điểm truyền thống. Tuy nhiên, nhận

định này được hình thành dựa trên những hiểu biết xoay quanh

những động lực đã thúc đẩy chu kỳ M&A trước đây - đó chính là

mối quan hệ giữa M&A và nhiều động lực phát triển kinh tế và tài 

chính khác nhau - và những điểm khác biệt tại thời điểm hiện tại.

Nguồn: Thành công qua M&A trong thời điểm kinh tế đầy biến động (link)

Tháng 7, 2020

Vì vậy, thực hiện hoạt động thẩm định minh bạch và hiểu biết

về tình hình tài chính của doanh nghiệp mục tiêu là cần thiết

hơn bao giờ hết. Xin lưu ý rằng doanh nghiệp thuộc nhóm

ngành kinh tế, lĩnh vực kinh doanh cũng như các vùng lãnh thổ

khác nhau sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau.

https://www.pwc.com/us/en/services/deals/ma-in-uncertain-economic-times.html
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Nguồn: Strategy&

Suy giảm nhưng không mất

Chúng tôi đã minh họa dưới đây sáu triển vọng doanh thu tiềm năng, và ví dụ về các thị trường bị ảnh hưởng

Nhu cầu giảm trong giai đoạn bùng phát đại dịch

và dần hồi phục như ban đầu.

Thị trường bị ảnh hưởng: Hàng không, sản xuất

ô tô, sòng bạc và trung tâm trò chơi, nội thất, công 

viên giải trí, phẫu thuật lựa chọn, sản xuất phương 

tiện truyền thông, v.v.

Phục hồi dần dần

Nhu cầu giảm hoặc bị hạn chế trong giai đoạn bùng phát đại dịch

nhưng sau đó tăng đột biến do nhu cầu bị dồn nén hoặc trì hoãn.

Thị trường bị ảnh hưởng: Nha khoa, dịch vụ thẩm mỹ viện / 

spa, thiết bị gia dụng, điện thoại thông minh, thử nghiệm lâm 

sàng, bán vé sự kiện trực tiếp, trung tâm môi giới việc làm, v.v.

Trở lại thành công

Trước mắt nhu cầu thị trường không bị ảnh hưởng

nhưng sẽ chịu tác động trong các giai đoạn sau

Thị trường bị ảnh hưởng: Dịch vụ dựa trên đăng 

ký, xây dựng và các dịch vụ hợp đồng khác, v.v.

Ảnh hưởng từ từ

Nhu cầu tăng để đáp ứng sự bùng phát của đại dịch nhưng

sau đó trở lại ở mức ổn định.

Thị trường bị ảnh hưởng: Mặt hàng tạp hóa, sản phẩm vệ 

sinh cá nhân và dọn dẹp, thực phẩm đóng gói, thể dục tại 

gia, cải thiện nhà ở, dược phẩm không kê đơn, phương tiện

truyền thông tiêu dùng, v.v.

Tăng đột biến

trong ngắn hạn

Nhu cầu tăng để đáp ứng sự bùng phát của đại dịch và duy 

trì tăng trưởng do thay đổi hành vi của người tiêu dùng.

Thị trường bị ảnh hưởng: Hội nghị trực tuyến, dịch vụ hỗ

trợ sức khỏe trực tuyến, dịch vụ giao hàng tạp hóa, giáo dục 

trực tuyến, dịch vụ phát trực tuyến, xây dựng / kiến tạo trang 

web thương mại điện tử, dịch vụ an ninh mạng, v.v. 

Nhảy vọt

Nhu cầu có suy giảm hoặc bị hạn chế trong giai

đoạn bùng phát đại dịch và doanh thu khó phục hồi 

lại như ban đầu.

Thị trường bị ảnh hưởng: Du thuyền, rạp chiếu 

phim, cửa hàng bán lẻ truyền thống, v.v. 
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Các nhân tố

tạo ra giá trị

Doanh nghiệp đã chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 

như thế nào và liệu những yếu tố chính gây thiệt 

hại về giá trị đã được giảm thiểu tới mức mà 

doanh nghiệp có thể coi là ổn định không? Mặt 

khác, nếu hoạt động có dấu hiệu tăng trưởng, 

liệu sự tăng trưởng đó có bền vững không?

Dữ liệu cho việc đưa ra 

quyết định

Liệu doanh nghiệp có thể tạo lượng thông 

tin cần thiết kịp thời để đưa ra quyết định? 

Các kịch bản khác đã được xem xét hay 

chưa? 

Thay đổi các điều kiện của 

thị trường

Bối cảnh cạnh tranh và hành vi của người tiêu 

dùng liên quan đã thay đổi như thế nào bởi 

ảnh hưởng của COVID-19? Những thay đổi 

này là tạm thời hay sẽ được duy trì?

Sự gia tăng của các xu 

hướng

Các xu hướng ngành và xu hướng xã hội nào 

sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ bởi ảnh hưởng 

của COVID-19 (ví dụ: làm việc từ xa, giãn 

cách xã hội, chiến lược số hóa, chuyển dịch 

trong thị hiếu tiêu dùng)?

Các yếu tố sức khỏe cần 

được cân nhắc

Những tác động dài hạn của giãn cách xã hội 

và sự cân nhắc về sức khỏe sẽ thay đổi ngành 

như thế nào? Doanh nghiệp sẽ thích nghi với 

những thay đổi này ra sao?

Mức độ 

ảnh hưởng

Doanh nghiệp sẽ vượt qua khó khăn và trở 

lại trạng thái bình thường ở giai đoạn tiền 

COVID-19 (ít có khả năng xảy ra trong 

nhiều trường hợp) bằng cách nào, hay sẽ 

có một khái niệm “mức bình thường mới” 

cần được xem xét?

Định vị cho 

sự tăng trưởng

Doanh nghiệp đang lên kế hoạch thế nào 

để nắm bắt cơ hội phát triển và tạo ra giá 

trị sau khủng hoảng?

Các biện pháp hỗ trợ của

chính phủ

Doanh nghiệp sẽ nhận được sự hỗ trợ của 

chính phủ và hiệp hội ngành nghề như thế nào

(ví dụ: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê

đất dưới nghị định 41)?
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Phương pháp để doanh nghiệp định lượng và giải thích tác động
của COVID-19 với các bên liên quan là rất quan trọng

Năm tài chính (NTC) 19 / 12 

tháng (12T) trước COVID-19

Đây chính là giai đoạn ‘thuần’ cuối

cùng cho việc phân tích dữ liệu quá

khứ và có thể sử dụng để so sánh với

dự phóng trong tương lai.

Tương lai – Khi

doanh nghiệp

chuyển sang giai

đoạn tiếp theo

Điều gì sẽ kiến tạo mức

‘bình thường mới’ cho 

các doanh nghiệp hay

các phân ngành kinh tế

mà doanh nghiệp đang

hoạt động? Cần xem xét 

thêm các dự phóng dài 

hạn hơn và các dự

phóng này cần được xây 

dựng xung quanh các 

kịch bản phục hồi khác 

nhau.

Dự phóng

NTC 2021

Doanh nghiệp cần 

điều chỉnh hoạt động 

để thích ứng với nhiều 

viễn cảnh có thể xảy 

ra trước mắt. Điều cần

thiết là cần tạo các 

kịch bản hợp lý, có 

cấu trúc và minh bạch 

mà cho phép thay đổi

linh hoạt.

Từ đầu năm đến nay

(năm 2020) 

Tách hoạt động kinh doanh

từ trước COVID-19 với giai

đoạn bị ảnh hưởng, đánh giá

các chỉ số đo lường hiệu suất 

công việc (KPI) xuyên suốt

giai đoạn đó (tức là trước, 

trong và sau)

Dự kiến kết quả

NTC 2020

Cần tìm hiểu chi tiết các

thông tin hiện có, bao 

gồm KPI (tài chính và 

phi tài chính) để có thể

dự kiến chính xác về

kết quả hoạt động ngắn

hạn của doanh nghiệp



PwC

Cần phải có căn cứ đầy đủ khi 
điều chỉnh các khoản mục liên
quan đến COVID-19 có ảnh
hưởng đến lợi nhuận

Thương vụ thời COVID-19: Những điểm đáng chú ý Tháng 7, 2020

6

Trường hợp lý tưởng, các doanh nghiệp theo dõi sát sao những diễn biến và ảnh hưởng của COVID-19 để 

từ đó củng cố việc ra quyết định với những dẫn chứng cụ thể (có thể ước lượng được). Điều này có thể tạo 

điều kiện để doanh nghiệp đánh giá tốt hơn những động thái từ phía cấp quản lý và cân nhắc các đề xuất 

điều chỉnh trong việc thẩm định khi cần. Trong các trường hợp báo cáo tài chính kém minh bạch, cần thực

hiện thẩm định kỹ lưỡng để hiểu rõ về các nhân tố làm tăng giá trị và tác động của COVID-19 lên mức tăng 

trưởng của doanh nghiệp.

Nhằm ước lượng những điều chỉnh có thể xảy ra, kinh nghiệm cho thấy có một số điểm cần cân nhắc đối 

với các yếu tố trên như sau:

• Có căn cứ đầy đủ - không dựa vào quá nhiều giả định

• Đánh giá trong khoảng thời gian ngắn (ví dụ như theo tháng)

• Được tính toán với các hạng mục riêng biệt (không tính một cách tổng quát)

• Đánh giá tác động trên tất cả các khoản mục của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

• Đối với các điều chỉnh giả định, cân nhắc nếu doanh nghiệp đã hoạt động trên cơ sở “bình 

thường” trong giai đoạn gần đây để có cơ sở cho điều chỉnh

• Được đối chiếu với bất kỳ tác động / điều chỉnh nào trên bảng cân đối kế toán.

Cần cân nhắc đến thời gian doanh nghiệp bị tác động, tạm thời hay vĩnh viễn, để xác định tính cần thiết của

việc điều chỉnh một lần hay giả định điều chỉnh lặp lại cho nhiều giai đoạn. Thường xuyên đánh giá lại 

những số liệu và tình hình cơ sở (trước những diễn biến về môi trường kinh tế và sức khỏe).

Những điều chỉnh đơn thuần nhằm mục đích đưa kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp về mức 

trước khi có đại dịch COVID-19 sẽ có mức độ tin cậy thấp (ví dụ: kịch bản nếu như không có đại dịch). Các 

trường hợp giả định này không có tính thực tiễn và không có ý nghĩa bởi phần lớn dựa vào nhiều giả định.

Chất lượng lợi nhuận

Các dạng

điều chỉnh
Tiêu chí / Ví dụ

Một lần / 

Không thường 

xuyên

Những điều chỉnh về doanh thu / chi phí cho các khoản

mục phát sinh không thường xuyên, ví dụ như:

1. Nhân viên nghỉ việc do tái cấu trúc ngắn hạn;

2. Chi phí trang trải cho giãn cách xã hội (khoản trội so 

với các khoản mới được xếp vào định kỳ);

3. Chi phí quay trở lại vận hành sau một thời gian 

ngừng hoạt động;

4. Các khoản phí bồi thường một lần từ khách hàng.

Điều chỉnh giả định

/ Tỷ lệ dự phóng tài

chính (run rate)

Doanh thu / chi phí trong các giai đoạn trước (trước hoặc 

trong COVID-19) được điều chỉnh theo tỷ lệ dự phóng tài

chính trên cơ sở “bình thường mới”, ví dụ như, do:

1. Giá cả thay đổi sau khi thương lượng với khách 

hàng hoặc bên cung cấp;

2. Quay trở lại với mức doanh thu hoặc chi phí trước 

khi xảy ra COVID-19 để vận hành doanh nghiệp;

3. Thay đổi cơ bản trong mô hình kinh doanh tác động 

tới khả năng sinh lợi.

Cân nhắc khác

Những điều chỉnh có thể xảy ra có liên hệ tới tác động của 

COVID-19 nhưng:

1. Không thể đánh giá đầy đủ doanh thu và chi phí;

2. Thời gian và mức ảnh hưởng chưa rõ ràng.

Những hạng mục này có khả năng sẽ không được cân 

nhắc trong quá trình đánh giá thu nhập thông thường /  

Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) giả

định, mà sẽ được trình bày cho những cân nhắc khác.

Từ đầu năm

đến nay
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Cần chia kết quả kinh doanh thành i) trước COVID-19; và ii) 

sau COVID-19 để tìm ra một bước tiến hoặc thay đổi về cấu 

trúc trong xu hướng kinh doanh. Thời kỳ trước COVID-19 hoặc 

tốc độ hoàn thành mục tiêu dựa trên các kết quả gần đây có 

thể được sử dụng như chuẩn đối chiếu trong tương lai.

Xu hướng thương mại

Kết quả dự kiến của năm hiện tại có thể không phải là tín hiệu cho hiệu suất dài hạn, hoặc không là 

năm cơ sở để định giá, nhưng là yếu tố quan trọng đối với các mô hình tạo ra dòng tiền và chiết khấu 

dòng tiền (DCF).

Kết quả kinh doanh dự kiến của năm hiện tại và các dự phóng

Khi phân tích khả năng sinh lời và các xu hướng trong quá

khứ, quan trọng cần cân nhắc KPI tài chính và phi tài chính

để nắm được các động lực thúc đẩy hiệu suất kinh doanh.

Khuyến khích đánh giá chi tiết dữ liệu giao dịch (ví dụ theo 

ngày, tuần hoặc tháng) để hiểu đầy đủ về tác động của 

COVID-19 tới doanh nghiệp, và, ở mức độ thông tin có sẵn, 

nắm được các xu hướng của giai đoạn phục hồi.

Thẩm định kỹ lưỡng sẽ mang lại tầm nhìn ngoài những dữ 

liệu tài chính truyền thống thường mang lại và tổng hợp khía 

cạnh tài chính với những dữ liệu về kinh tế vĩ mô, thị trường 

và sức khỏe để hiểu và nắm bắt xu hướng cũng như đánh 

giá các tác động tới doanh nghiệp một cách tổng thể.
Càng có nhiều dữ liệu về phục hồi sau COVID-19 (không chỉ từ phía doanh nghiệp hay thị trường địa 

phương mà còn từ các quốc gia khác đã gỡ lệnh đóng cửa trước đó), các viễn cảnh sẽ càng rõ nét với 

nhiều thông tin hơn và từ đó thu hẹp khoảng cách các kịch bản cho tương lai.

Các dự phóng sẽ cần có cái nhìn sâu sắc về thương mại khi còn nhiều bất định ở thời điểm hiện tại, 

và các nhà đầu tư có khả năng đang định giá doanh nghiệp trong bối cảnh “bình thường mới” cho 

NTC 2021/2022

Thay vì tìm ra “câu trả lời”, các doanh nghiệp cơ bản sẽ cần dựa vào việc kết hợp các quan điểm 

thương mại và vận hành để đưa ra nhiều kịch bản khác nhau. Thêm vào đó, khả năng sẽ có một đợt 

suy thoái / xuống dốc về kinh tế do tác động của COVID-19, điều này càng làm khái niệm “bình 

thường mới” ngày càng trở nên khó đoán.

Do doanh nghiệp vận hành trong môi trường / mô hình thời “bình thường mới”, các xu hướng tăng 

trưởng trước đây có thể đã không còn phù hợp, nhưng thời kỳ “không bị ảnh hưởng” gần nhất trong 12 

tháng trở lại đây hoặc theo tỷ lệ dự phóng tài chính (run rate) dựa trên các kết quả gần đây (ví dụ như 

trước COVID-19) sẽ là một chuẩn quan trọng trong việc đánh giá mức độ hợp lý của các dự phóng. Cần 

tăng cường tập trung vào khả năng thích ứng của mô hình kinh doanh và các giá trị thúc đẩy trong quá 

trình thẩm định.

Cần lưu ý đại dịch lần này mang tới những tác động chưa từng có, và trên thực tế có thể có nhiều kịch 

bản có thể xảy ra và những dự phóng sẽ khác biệt đáng kể. Từ quan điểm người mua, các giao dịch 

M&A sẽ cần có cơ chế bảo vệ lợi ích trước tình huống xấu, ví dụ như áp dụng cơ chế xác định giá

mua dựa vào cơ cấu tiêu chí hiệu quả kinh doanh (“earn-out”). Các cân nhắc về thỏa thuận mua bán 

sẽ được phân tích ở phần sau của ấn phẩm.

Dự kiến kết quả
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Nợ thuần và các khoản tương đương nợ

Ngoài các khoản nợ thông thường và các khoản tương đương nợ, các khoản liên quan đến 

COVID-19 dự kiến sẽ được coi là nợ thuần hoặc sẽ được bao gồm trong điều khoản bồi 

thường trong bất kỳ thỏa thuận mua bán nào, ví dụ:

Các cân nhắc về thanh khoản khác

Rủi ro trong thu nhập - nếu có thu nhập hoặc chi phí một lần liên quan đến COVID-

19 bị loại trừ khỏi thu nhập được điều chỉnh, mọi khoản mục liên quan trong bảng 

cân đối kế toán gây phát sinh dòng tiền trong tương lai sẽ được tính vào nợ thuần.

Các khoản mục xuất phát từ nghĩa vụ hợp đồng với nhà cung cấp và các khoản

thanh toán trễ, ví dụ: phí phạt cho việc không đáp ứng các cam kết mua hàng tối

thiểu, phí phạt thanh toán trễ, chi phí đầu tư tài sản cố định (capex) bị hoãn lại.

Các khoản phải trả người lao động, ví dụ: hoãn trả thưởng, bồi thường, chi phí tái 

cơ cấu và trợ cấp thôi việc, lương hưu.

Trợ cấp chính phủ, ví dụ: ưu đãi thuế (hoãn thuế VAT / thuế biên chế), các 

chương trình cho vay không miễn trừ, các khoản phải trả cho viện trợ của chính 

phủ liên quan đến một số chi phí nhất định.

Các khoản nợ tiềm tàng, vì hiện nay có nguy cơ bị phạt tiền và kiện tụng cao hơn 

(ví dụ: xin trợ cấp chính phủ trái quy định, khiếu nại của khách hàng, v.v.)

Tác động về thuế của việc miễn trừ hoặc tái cơ cấu nợ cần được xem xét cẩn 

thận để tránh rủi ro cho người mua từ các khoản tiền chi trả không lường trước

trong tương lai.

Doanh nghiệp có thể đã gánh thêm các khoản nợ để quản lý khả năng thanh 

khoản ngắn hạn, bao gồm giải ngân toàn bộ hạn mức tín dụng hiện hành, cũng 

như tái cơ cấu hoặc tái cấu trúc hạn mức tín dụng ngân hàng và tham gia các 

chương trình cho vay được chính phủ hỗ trợ bởi COVID-19.

Các khoản thanh toán gốc và lãi suất có thể được hoãn lại, với một khoản trích

trước đáng kể được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. Đồng thời, nên lưu ý các 

khoản chi phí hoặc phí phạt chưa thanh toán cho khoản nợ mới hoặc khoản nợ

hiện tại. Thông thường các khoản phí phát sinh được vốn hóa, với phần nợ được 

thể hiện trên bảng cân đối kế toán không bao gồm khoản phí này.

1

2

3
Việc doanh nghiệp tăng / cơ cấu lại nợ và nhận tài trợ của chính phủ sẽ tác động 

đến đòn bẩy tổng thể của doanh nghiệp. Cần đánh giá thêm tác động đến các khế

ước và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp (có thể thực hiện

phân tích kịch bản đối với việc tuân thủ các khế ước cho vay).

4
Người cho vay có thể không sẵn sàng cung cấp hoặc gia hạn một số hình thức

cung cấp tài chính nhất định, ví dụ: bao thanh toán, nếu chất lượng của các tài sản 

thế chấp khi vay bị suy giảm giá trị do COVID-19.

5
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Mức vốn lưu động thuần (VLĐT) có thể bị ảnh hưởng bởi i) các yếu tố ngoại cảnh, ví dụ: Các biện pháp mà chính phủ

áp dụng để hỗ trợ khả năng thanh toán dài hạn trong một số lĩnh vực, phản ứng của khách hàng và nhà cung cấp

nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp, bên cho vay không gia hạn một số hình thức hỗ trợ tài chính (ví dụ: bao 

thanh toán) (ii) các biện pháp doanh nghiệp áp dụng trong thời gian giãn cách và trong khoảng thời gian ngắn để quản

lý vốn lưu động (thu mua, quản lý hàng tồn kho, đàm phán lại các điều khoản thanh toán theo hợp động) và (iii) các

biện pháp cơ cấu, thuộc vận hành hay thương mại, từ trung đến dài hạn. Trong mỗi trường hợp, doanh nghiệp cần

phải đánh giá tác động mang tính tạm thời (nếu đúng, thì liệu doanh nghiệp có thể phục hồi trước khi thực hiện kế

hoạch thoái vốn hay không?) hay vĩnh viễn.

Vốn lưu động thuần Dòng tiền

Khi phân tích chi phí đầu tư tài sản cố định (“capex”), doanh nghiệp nên 

xem xét các chi phí capex bị trì hoãn và các khoản cần bổ sung vốn (ví 

dụ: theo yêu cầu của hợp đồng hoặc theo quy định, chi phí capex chưa

dùng hết, v.v.). Các khoản tiền cần thiết để thanh toán cho các khoản chi 

tiêu capex trên có thể được coi là một khoản tương đương nợ

Cần phải xem xét dòng tiền thuần trước, trong và sau thời COVID-

19 để đánh giá khả năng tăng, và xử lý nợ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể đang trong tình trạng đốt tiền (‘cash-burn’), khi

phải chi trả các chi phí không hoạt động lớn (ví dụ: chi phí tái cấu

trúc dự kiến) và các khoản thanh toán tài chính.

Những phân tích về dòng tiền trong ngắn hạn cũng như lượng tiền mặt 

còn lại cần phải được chú ý và theo dõi, nhằm đánh giá tính thanh khoản 

và ước lượng thời điểm doanh nghiệp có thể hết tiền mặt.

Xem xét các kết quả dựa trên kịch bản cho kết quả kinh doanh dự kiến

cho năm hiện tại và dự phóng của ba năm tới, tương tự như phương 

pháp được sử dụng cho phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.

Đối với đánh giá VLĐT được chuẩn hóa thời COVID-19:

• Tùy thuộc vào thời gian chịu tác động, có thể cần phải có điều chỉnh một lần hoặc giả định đối với VLĐT.

• Tác động của các điều chỉnh chất lượng lợi nhuận tới VLĐT cũng như các khoản mục tác động trực tiếp lên

bảng cân đối kế toán cần được xem xét.

• Cần phân tích kỹ lưỡng hơn số ngày chưa thanh toán (đối với các khoản phải thu và phải trả), ngày tồn kho, 

thành phần của số dư và sử dụng tiêu chuẩn để so sánh. 

Khi đặt mục tiêu cho VLĐT

• Cần cân nhắc thời gian để doanh thu và lợi nhuận đạt mức độ "bình thường mới" cũng như VLĐT cần có để 

hỗ trợ doanh nghiệp đạt được đến giai đoạn này.

• Cân nhắc tham khảo các số dư gần nhất của VLĐT (thay vì chỉ xem xét 12 tháng vừa qua), vì các số dư

trong quá khứ sẽ không còn phù hợp. Hơn nữa, những hiểu biết về tác động của COVID-19 đối với thương

mại và khả năng tồn tại của những tác động đó, sẽ góp phần giảm bớt sai số của số dư VLĐT gần nhất, ví

dụ: COVID-19 khiến doanh thu tạm thời cũng như các khoản phải thu giảm đáng kể.

Dự kiến kết quả
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Việc sử dụng các “cơ chế hộp an toàn” (locked box - thường được sử dụng ở châu Âu) sẽ giảm do người mua ít chấp nhận rủi ro 

giao dịch giữa ngày xác định giá trị giao dịch (Locked Box Date) và ngày hoàn tất giao dịch (đó là hiệu quả kinh tế của cơ chế này). 

Chúng tôi dự đoán rằng người mua sẽ không sử dụng bảng cân đối kế toán trước COVID-19 cho bất kỳ “cơ chế hộp an toàn” nào

do họ lo ngại về khả năng thu hồi của tài sản. Sẽ có sự gia tăng tương ứng trong việc sử dụng các cơ chế báo cáo tại ngày hoàn tất

giao dịch vì rủi ro chỉ được chuyển giao vào thời điểm hoàn tất giao dịch và mọi tổn thất từ COVID-19 cho đến ngày hoàn tất giao

dịch đều được phản ánh chính xác trong giá cả.

Trình bày báo cáo tài chính: Người mua có thể cân nhắc tìm kiếm thêm các phương thức đảm bảo và cam kết cho các khoản mục 

dự phòng quan trọng trên báo cáo tài chính (ví dụ: dự phòng cho hàng tồn kho).

Chúng tôi dự đoán sẽ có sự gia tăng trong thỏa thuận earn-outs (cơ chế xác định giá mua dựa vào tiêu chí hiệu quả kinh doanh): 

Người mua đang trì hoãn việc quyết định giá mua sang các năm tiếp theo do không chắc chắn về các dự phóng và định giá trong

bối cảnh đầy biến động của COVID-19. Các bên nên quyết định liệu các điều chỉnh liên quan đến COVID-19 có được xem xét khi

thỏa thuận earn-outs hay không, hiểu rằng các điều chỉnh đó có thể mang tính chủ quan và do đó, có thể dẫn đến tranh chấp. 

Các bên có thể xem xét liệu có nên đo các chỉ số trong thỏa thuận earn-out sau khi ảnh hưởng COVID-19 thoái trào (mặc dù, 

một lần nữa, phân tích này sẽ mang tính chủ quan).

Nguyên tắc kế toán: Người bán có thể sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống phân cấp kế toán với các chính sách cụ thể đối với các

khoản dự phòng. Người mua sẽ thích sự linh hoạt và mong muốn sử dụng GAAP / IFRS hơn so với các chuẩn mực kế toán

trước đây, hiểu rằng các chuẩn mực trong quá khứ khó có thể tính đến ảnh hưởng của COVID-19.

Các khoản vay / trợ cấp của chính phủ: Mọi khoản vay từ chính phủ mà không được miễn trừ đều phải được coi là nợ. Thời gian 

để xác định miễn trừ có thể không chắc chắn.

Gần đây, một số doanh nghiệp loại trừ các khoản vay của chính phủ khỏi giá bán và đưa ra một cơ chế riêng (do không tuân thủ 

theo thời gian của cơ chế true-up), theo đó nếu khoản vay của chính phủ không được miễn trừ, người bán sẽ hoàn trả cho 

người mua bất kỳ khoản tiền nào không được miễn trừ hoặc giải quyết thông qua bồi thường.

Chúng tôi cũng thấy nhiều trường hợp người mua xem xét việc không sử dụng tài khoản phong tỏa cho các khoản vay này để

bảo vệ lợi ích tốt hơn. Hơn nữa, người mua có thể xem xét đưa ra các hạn chế kinh doanh liên quan đến các khoản vay này để 

đảm bảo người bán tuân thủ các điều khoản.

Dự phóng
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Câu hỏi đặt ra ở đây là khả năng phục hồi của doanh nghiệp đến đâu và các doanh nghiệp đã điều chỉnh mô hình kinh doanh như thế nào? 

Ngay khi các doanh nghiệp có khả năng hoạt động trở lại, rủi ro từ làn sóng COVID-19 lần hai lại xuất hiện. Các làn sóng lây nhiễm tiếp theo

này có thể bị giới hạn ở một số các quốc gia hoặc có thể lan rộng trở lại trên toàn cầu. 

Các hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức quốc tế trong các đợt dịch tiếp theo có thể sẽ hạn chế hơn so với lần đầu tiên do nợ công từ lần hỗ trợ

thứ nhất đã tăng lên đáng kể. 

Doanh nghiệp và các bên liên quan sẽ quan tâm tìm hiểu các tác động của dịch bệnh lên mô hình kinh doanh và mức độ phục hồi của doanh

nghiệp sau làn sóng lây nhiễm đầu tiên. Cụ thể gồm:

• Doanh nghiệp đã thực hiện những biện pháp nào từ sau khi COVID-19 lần đầu bùng phát (ví dụ: cập nhật/thay đổi sản phẩm hoặc dịch

vụ, thay đổi kênh bán hàng, chuyển nguồn cung nguyên liệu sang vùng hoặc địa phương khác, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển

sang làm việc từ xa) để bảo vệ giá trị của doanh nghiệp? 

• Những lĩnh vực nào có thể chịu ảnh hưởng từ đợt dịch thứ hai? Doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động dưới tác động của đợt dịch thứ

hai trong bao lâu và đến mức nào? 

• Mức độ phản ứng linh hoạt/ nhanh chóng của doanh nghiệp như thế nào đối với những thay đổi về nhu cầu, gián đoạn trong chuỗi cung

ứng hay khối lượng làm việc của nhân viên? 

• Những biện pháp hậu COVID-19 nào có thể sử dụng (sau khi dự trữ tiền mặt đã gần cạn, v..v.)

• Những lĩnh vực nào còn chưa được quản lý tốt hoặc thiếu quản lý chặt chẽ (hay nói cách khác, đợt dịch thứ hai sẽ khiến doanh nghiệp bị

ảnh hưởng một cách bị động)?

Hiệu quả từ những biện pháp, hành động ứng phó của ban lãnh đạo cũng như những tác động của đại dịch trong trung hạn đóng vai trò quan

trọng trong việc đánh giá hiệu quả điều hành và mức độ phục hồi của doanh nghiệp. 

Một trong những cách thức đánh giá mức độ phục hồi của doanh nghiệp khi đối mặt với đợt dịch thứ hai là thực hiện một cuộc kiểm tra sức

chịu đựng đơn giản trong nhiều bối cảnh khác nhau (stress test), ví dụ: giả sử virus lây lan trên toàn quốc hoặc ở mức độ toàn cầu. 

Điều quan trọng đối với doanh nghiệp là phải đánh giá được tác động của dòng tiền nếu đợt dịch thứ hai diễn ra do tác động từ lần thứ hai này

có thể khác so với lần đầu tiên. 

Tác động từ các đợt dịch tiếp theo của
COVID-19 sẽ có quy mô khác nhau

PwC
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