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THÔNG TƯ 
Hướng dẫn áp dung Chuẩn mực kế toán quốc tế về 

trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính

- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2007;
- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/12/2004 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt 
động kinh doanh;

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-C'P ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng đẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày 
báo cáo tài chỉnh và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính tại Việt Nam 
như sau:

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn áp đụng chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày 
báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính và được áp 
dụng; cho tât cả các đơn vị thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phân kinh tế tại Việt Nam 
có các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính.

Điều 2, Căn cứ áp dụng

Cốc nội dung được hướng đẫn áp dụng trong Thông tư này được căn cứ vào
Chuẩn mực kế toán quốc tế và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc  tế được Uỷ ban
Chuẩn mục kế toán quốc tế ban hành, công bô năm 2007.

Điều 3. Các thuật ngữ áp dụng



Các thuật ngữ trong Chuẩn mực kế toán quốc tế số 32 - Trình bày  công cụ
tài chính (IAS 32) và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 07 - Thuyết  minh
công cụ tài chính (IFRS 07) được áp dụng trong Thông tư này như sau:

/ - Công cụ tài chính: Là hợp đồng làm tăng tài sản tài chính của đơn vị và  
nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị khác.

Tài sản tài chính: Là các loại tài sản sau:
a) Tiền mặt;
b) Công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị khác;
c ) Quyền theo hợp đồng để:
(ị) Nhận tiền mặt hoặc tài sản tài chính khác từ đơn vị khác; hoặc
ỉ ri> Trao đổi các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính với các đơn vị khác 

theo các điều kiện có thế có lợi cho đơn vị;
d) Hợp đồng sẽ hoặc có thể được thanh toán bằng các công cụ vốn chu sở 

hữu của đơn vị

1- Nợ phải trả tài chính: Là các nghĩa vụ sau:
a) Mang tính bắt buộc để:
ũ) Thanh toán tiền mặt hoặc tài sản tài chính cho đơn vị khác;
(Ii) Trao đổi các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính với đơn vị khác 

theo các điều kiện không có lợi cho đơn vị; hoặc
b) Hợp đồng sẽ hoặc có thể được thanh toán bằng các công cụ vốn chủ sở 

hữu của đơn vị.

C ô n g  cụ vốn Chủ sở hữu (CSH); Là hợp đồng chứng tỏ được những lợi 
ích còn lại về tài sản của đơn vị sau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ của đơn vị đó.

..5 công  cụ tài chính phải sinh: Là một công cụ tài chính hoặc một hợp đồng 
thỏa mãn đồng thời ba đặc điểm sau:

a) Có giá trị thay đổi theo sự thay đổi của lãi suất, giá công cụ tài chính, gía 
h à n g  h ó a  giá hối đoái, chỉ số giá cả hoặc lãi suất, xếp hạng tín dụng hoặc chỉ số 
tín dụng, hoặc các chỉ số khác với điều kiện trong trường hợp các chỉ số khác nay 
hoặc các biển số phi tài chính thì biến số đó không liên quan đến các bên tham gia 
hợp đồng (còn được gọi là các biến số cơ sở);

h) Không yêu cầu đầu tư thuần ban đầu hoặc yêu cầ u  đ ầ u  t ư  ban đầu. 
thấp hơn so với các loại hợp đồng khác có các phản ứng tương tự đối với sự thay 
• đổi của các yếu tố thị trường; và

■_được  thanh toán vào một ngày trong tương lai.
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6 - Tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị 
hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Là một tài sản tài chính 
hoặc một khoản nợ phải trả tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính được phân loại vào nhóm nắm 
giữ để kinh doanh. Tài sản tài chính hoặc nạ phải trả tài chính được phân loại vào 
nhóm chứng khoán nắm giữ để kinh doanh, nếu:

(i) Được mua hoặc tạo ra chủ yếu cho mục đích bán lại/ mua lại trong thời 
gian ngan;

(ii) Có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi 
ngắn hạn; hoặc

(iii) Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh 
được xác định là một hợp đồng bảo ỉãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa 
rủi ro hiệu quả),

b) Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, đơn vị xếp tài sản tài chính hoặc nợ phải 
trả tài chính vào nhóm phản ánh theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh.

7 - Các khoản đầu tu nắm giữ đến ngày đáo hạn: Là các tài sản tài chính phi 
phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và có kỳ đáo hạn 
cố định mà đơn vị có ý định và có khả năng gỉữ đến ngày đáo hạn, ngoại trừ:

a) Các tài sản tài chính mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu đã được xếp vào 
nhóm ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh;

b) Các tài sản tài chinh đã được xếp vào nhóm sẵn sàng để bán;
c) Các tài sản tài chính thỏa mãn định nghĩa về các khoản cho vay và phải

thu.

Đơn vị sẽ không được phân loại bất cứ tài sản tài chính nào vào nhóm nắm 
giữ đến ngày đáo hạn nếu trong năm tài chính hiện tại hoặc trong hai năm tài chính 
trước đây đơn vị đã bán hoặc phân loại lại trước thời gian đáo hạn một số lượng 
nhiều hơn mức không đáng kể, trừ khi việc bán hoặc phân loại lại thỏa mãn các 
điều kiện:

(i) Gần kỳ đáo hạn (trước không quá 3 tháng kể từ thời điểm đáo hạn) đến 
mức việc thay đổi lãi suất thị trường không ảnh hưởng trọng yếu đến giá trị hợp lý 
của tài sản tài chính;

(ii )Được thực hiện sau kh i đơn vị đã thu được phần lớn tiền gốc của tài sản tài 
chính theo tiến độ thanh toán hoặc được thanh toán trước;

(iii) Do nguyên nhân đặc biệt trong trường hợp riêng rẽ ngoài khả năng kiểm 
soát của đơn vị, không lặp lại và đơn vị không thê dự đoán trước được.
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X - Các khoản cho vay và phải thu: Là các tài sản tài chính phi phái sinh với 
các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và không được niêm yết trên thị
trường, ngoại trừ:

a) Các khoản mà đơn vị có ý định bán ngay hoặc sẽ bán trong tương  lai gần
được phân loại là tài sản nắm giữ vì mục đích kinh doanh, và cũng như các loại mà
tại  thời điểm ghi nhận ban đầu được đơn vị xếp vào nhóm ghi nhận theo giá trị hợp 
lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

b) Các khoản được đơn vị xếp vào nhóm sẵn sàng để bán tại thời điểm ghi
nhận ban đầu; hoặc

c) Các khoản mà người nắm giữ có thể không thu hồi được phần lớn giá trị 
đầu tư ban đầu, không phải do suy giảm chất lượng tín dụng, và được phân loại vào 
nhóm sẵn sàng để bán.

9 - Tài sản sẵn sàng để bản: Là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác 
định là sẵn sàng để bán hoặc không được phân loại là:

a) các khoản cho vay và các khoản phải thu;
b ) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn;
c) các tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết qua 

hoại động kinh doanh.

ì í) Hợp đồng bảo lãnh tài chính: Là một hợp đồng quy định bên phát hanh
co nghĩa vụ thanh toán bồi hoàn cho người nắm giữ bất kỳ tổn thất nào xảy ra nếu
khách nụ không thề thực hiện nghĩa vụ thanh toán vào ngày đến hạn theo cac đ iều 
khoan gốc hoặc đà sừa đổi của một công cụ 11Ợ*

! 'ị - Giá trị phân bổ của tài sản tài chỉnh hoặc nợ phải trả tài chỉnh : Được 
xác định bằng giá trị ghi nhận ban đầu của tài sản tài chính hoặc nợ phải tra tài 
chinh tru di các khoản hoàn trả gốc, cộng hoặc trừ các khoản phân bổ lũy kế tính 
theo phương pháp lãi suất thực tế của phần chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban 
dầu vù giá trị đáo hạn, trừ đi các khoản giảm trừ (trực tiếp hoặc thông qua Việc sư 
dụng một tài khoản dự phòng) do giảm gìá trị hoặc do không thê thu hôi.

ị 2 Phương pháp lãi suất thực tế: Là phương pháp tính toán giá trị phân bổ 
.của một hoặc một nhóm tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính và phâ n  b ổ  
nhập lãi hoặc chi phí lãi trong kỳ có liên quan. Lãi suất thực tế là lãi suất chiết 
khấu các luồng tiền ước tính sẽ chi trả hoặc nhận được trong tương lai trong suốt 
vòng đời dự kiến của công cụ tài chính hoặc ngắn hơn, nếu cần thiết, trở về giá ưu 
ghi số hiện tại thuần của tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính.

fs  Dừng ghi nhận: Là việc đưa tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính 
trước đây đã được ghi nhận ra khỏi bảng cân đối kế toán.
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ỉ 4 - Giá trị hợp lý: Là giá trị mà một tài sản có thể được trao đổi, hoặc một 
khoản nợ phải trả có thề được thanh toán giữa các bên có đầy đủ hiếu biết, mong 
muốn giao dịch, trong một giao dịch trao đổi ngang giá.

ĩ 5 - Một giao dịch mua, bản thông thường: Là việc mua hoặc bản một tài sản 
tài chính theo một hợp đồng mà các điều khoản quy định việc chuyến nhượng tài 
sản trong một khoảng thời gian được xác định rõ theo quy định của luật pháp hoặc 
dựa trên thông lệ thị trường.

16 - Chi p h í giao dịch: Là các khoản chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến 
Việc mua, phát hành hoặc thanh lý một tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chỉnh. 
Chi phí này sẽ không phát sinh nếu đơn vị không mua, phát hành hoặc thanh lý 
công cụ tài chính đó.

17 ~ Cam kết chắc chắn: Là một thỏa thuận ràng buộc để trao đổi một số 
lượng nguồn lực cụ thể theo một mức giá xác định vào một thời điểm cụ thể trong 
tương lai.

ỉ 8 - Giao dịch dự kiến: Là một giao dịch không được cam kết chắc chắn 
nhưng có thê dự kiến sẽ xảy ra trong tương lai.

19 - Công cụ phòng ngừa rủi ro: Là một công cụ phát sinh được xác định 
hoặc là một tài sản tài chính hay nợ phải trả tải chính phi phái sinh được xác định 
(chỉ nhằm phòng ngừa các rủi ro do thay đôi tỳ giá) có giá trị hợp lý hoặc luồng 
tiên dự kiến bù trừ với các thay đôi trong giá trị hợp lý hoặc luồng tiền của đối 
tượng được phòng ngừa rủi ro.

20 - Đối tượng được phòng ngừa rủi ro: Là tài sản, nợ phải trả, cam kết chắc 
chắn, các giao dịch dự đoán có khả năng cao xảy ra trong tương lai hoặc một 
khoản đầu tư thuần trong hoạt động đầu tư tại nước ngoài mà (a) đơn vị phải chịu 
rủi ro về thay đổi giá trị hợp lý hoặc đồng tiền tương lai và (b) đã xác định là được 
phòng ngừa rủi ro.

21 - Hiệu quả phòng ngừa rủi ro: Là mức độ các thay đổi trong giá trị hợp lý 
hoặc dòng tiền (do các rủi ro được phòng ngừa) của đối tượng được phòng ngừa 
rủi ro được bù trừ với các thay đổi trong giá trị hợp lý hoặc dòng tiền của công cụ 
phòng ngừa rủi ro.



CHƯƠNG II - QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ SỐ 32 

“CÔNG CỤ TÀI CHÍNH: TRÌNH BÀY”

Điều 4. Mục đích áp dụng

v iệ c  áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế số 32 (IAS 32) là để hướng dẫn 
các nguyên tắc trong việc trình bày các công cụ tài chính trên Báo cáo tài chính.

Điều 5. Phạm vi điều chỉnh *

1 Thông tư này được áp dụng cho tất cả các đơn vị và tất cả các loại công 
cụ tài chính ngoại trừ:

a) Các khoản đầu tư vào và lợi ích từ các công ty con, các công ty liên  
doanh, liên kết phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 -  Kế toán các 
khoản dầu tư vào công ty liên kết; Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 -  Thông tin 
tài chinh về những khoản vốn góp liên doanh; Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 

Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con.
bì  Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động.
cì Các thoả thuận về khoản mục tiềm tàng trong giao dịch hợp nhất kinh 

doanh đối với bên mua theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 - Hợp nhất kinh 
doanh

d) Các hợp đồng bảo hiểm theo Chuẩn mục kế toán Việt Nam số 19 - Hợp 
đồng bao hiểm. Tuy nhiên, thông tư này áp dụng cho bên cung cấp dịch vụ bảo 
hiếm nếu các công cụ tài chính phái sinh đi kèm hợp đồng bảo hiểm được kế toán 
tách rơi với hợp đồng bảo hiểm.

đ ) Những công cụ tài chính nằm trong phạm vi điều chỉnh của Chuẩn mực 
ke toán Việt Nam số 19 - Hợp đồng bảo hiểm do các công cụ tài chính này có đặc 
đi êm là cổ phần không đảm bảo.

e) Các công cụ tài chính, các hợp đồng và nghĩa vụ của các giao địch thanh
• oan băng cô phiếu.

2 -  th ô ng tư này áp dụng cho các hợp đồng mua hoặc bán các khoan mục 
phi tài chính được thanh toán thuần bằng tiền mặt hoặc các công cạ tài chính khác 
hoặc báng cách trao đổi các công cụ tài chính.

3 - Thông tư này áp dụng cho hợp đồng quyền chọn về việc mua hoặc bản 
các khoản mục phí tài chính có thể thanh toán thuần bằng tiền mặt hoặc công cụ tài 
chính khác hoặc bằng cách trao đổi các công cụ tài chính.
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Điều 6. Trình bày các khoản Nợ phải trả tải chính và công cụ vốn chủ
sở hữu

1 - Tổ chức phát hành cảc công cụ tài chính phải phân loại công cụ đó hoặc 
các phần của công cụ đó tại thời điểm ghi nhận ban đầu là nợ phải trả tài chính 
hoặc công cụ vốn chủ sở hữu phù hợp với bản chất và định nghĩa của nợ phải trả 
tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu.

2 - Công cụ tải chính được tổ chức phát hành trình bày là công cụ vốn chủ sở 
hữu khi công cụ tài chính không bao gồm nghĩa vụ theo hợp đồng để trả tiền hoặc 
tài sản tài chính cho đơn vị khác hoặc trao đổi tài sản tài chính, nợ phải trả tài 
chính với đơn vị khác theo các điều kiện có thể bất lợi cho người phát hành. Các 
công cụ tài chính không phải là công cụ vốn chủ sở hữu được: tổ chức phát hành 
trình bày là nợ phải trả,

3 - Cổ phiếu ưu đãi được trình bày là nợ phải trả tài chính nếu có điều khoản 
yêu cầu người phát hành phải mua lại một số lượng cổ phiếu ưu đãi nhất định tại 
một thời điểm đã được xác định trong tương lai.

Điều 7. Trình bày các khoản Dự phòng thanh toán tiềm tàng

Công cụ tài chính có thể yêu cầu đơn VỊ phải trả tiền hoặc tài sản tài chính 
phụ thuộc vào sự xuất hiện hoặc không xuất hiện các sự kiện không chắc chắn 
trong tương lai năm ngoài sự kiêm soát của cả người phát hành và người nắm giữ 
công cụ, được trình bày là nợ phải trả tài chính của bên phát hành công cụ tài 
chính.

Điều 8. Trình bày Quyền chọn thanh toán

Công cụ tài chính phái sinh là quyền chọn được trình bày ỉà tài sản tài chính 
hoặc nợ phải trả tài chinh.

Điều 9. Trình bày các công cụ tài chính phức hợp

1 - Tổ chức phát hành công cụ tài chính phi phái sinh phải xem xét các điều 
khoản trong công cụ tài chính để xác định liệu công cụ đó có bao gồm cả thành 
phần nợ phải trả và thành phần vốn chủ sở hữu hay không. Việc nhận biết các 
thành phẩm của công cụ tài chính phức hợp được căn cứ vào nghĩa vụ phải trả (nợ 
phải trả tài chính) của đơn vị tạo ra từ công cụ tài chính và quyền của người lìẳni 
giữ công cụ để chuyển đổi thành công cụ vốn chủ sở hữu. Ví dụ, trái phiếu chuyển 
đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính phức
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hợp gồm hai bộ phận: Nợ phải trả tài chính (thỏa thuận mang tính bắt buộc phải 
chi tra tiền mặt hoặc tài sản tài chính) và công cụ vốn chủ sở hữu (quyền chuyên 
đổi thanh cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định).

2 Phần được phân loại là nợ phảỉ trả tài chính trong công cụ tài chinh p h ù  
hợp được trình bày riêng biệt với phần được phân loại là tài sản tài chính hoặc vốn 
chu sơ hữu trên Bảng Cân đối kế toán.

3 Giá trị ghi sổ ban đầu của công cụ tài chính phức hợp được phân bổ cho 
thành phần nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Phần vốn chủ sở hữu được xác định là 
giá trị còn lại của công cụ tài chính sau khi trừ đi giá trị hợp lý của phần nợ phải 
trả. Gi á trị cua công cụ phái sinh (như là hợp đồng quyền chọn bán) đi kèm công 
cụ l à  chính phức hợp không thuộc phần vốn chủ sở hữu (như là quyền chọn 
chuyên đò i vốn chủ sở hữu) được trình bày trong phần nợ phải trả. Tổng giá trị ghi 
sổ cho các phần nợ phải trả và vốn chủ sở hữu khi ghi nhận ban đầu luôn bằng với 
gía trị hợp lý của công cụ tài chính.

Điều 10. Trình bày c ổ  phiếu quỹ

cổ  phiếu quỹ được trình bày là một khoản mục riêng biệt giảm trừ vốn chủ 
sơ hữu. Đơn vị không ghi nhận lãi, lỗ khi phát sinh việc mua, bán, phát hành hay 
huy bỏ cổ phiếu quỹ. số tiền nhận được hoặc phải trả được ghi nhận trực tiếp vào 
vốn  chủ  sở  hữu

Điều 11 Trình bày các khoản tiền lãi, cổ tức, lỗ và lãi

1 - Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận, các khoản lỗ và lãi có liên quan đến công ty
tài chính hoặc cấu phần của nó mà là nợ tài chính phải trả được ghi nhận là thu 
nhập hoặc chi phí trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Cổ tức, lợi nhuận 
trả cho các cổ đông được ghi giảm trực tiếp vào vốn chủ sở hữu. Trường hợp cổ 
phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả thi khoản phải trả cho các cổ đông về cổ 
tức cua cò phiếu ưu đãi đó được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

2 - Chi. ohí giao dịch liên quan đen việc phát hành công cụ tài chính phức 
hợp được phân bổ cho các thành phần nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công cụ 
đo theo tỷ lệ. Chi phí giao dịch liên quan đến nhiều giao dịch được phân bổ cho các 
giao dịch đỏ trên cơ sở tỷ lệ tương ứng với các giao dịch, ch i phí giao dịch được 
trình bày là khoản giảm trừ vốn chủ sở hữu trong kỳ báo cáo.
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3 - Các khoản lãi, lỗ phát sinh do những thay đổi giá trị ghi sổ nợ phải trả tài 
chính được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh.

Điều 12. Bù trừ tàu sản tài chính và nợ phải trả tài chính trên Bảng cân 
đối kế toán

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ cho nhau trên Bảng cân 
đối kế toán khi và chỉ khi đơn vị:

a) Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và
b) Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh 

toáĩi nợ phải trả củng một thời điểm.

CHƯƠNG III - QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 
CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ SỐ 07 

“CÔNG CỤ TÀI CHÍNH: THUYẾT MINH”

Điều 13, Mục đích áp dụng

Việc quy định áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 07 (IFRS07) 
trong Thông tư này nhằm mục đích hướng dẫn thuyết minh về công cụ tài chính để 
giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính đánh giá sự ảnh hưởng của công cụ tài 
chính đến tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của đơn vị; Đánh giá bản chất 
cũng như phạm vi của các rủi ro phát sinh từ công cụ tài chính và cách thức quản 
trị rủi ro của đơn vị,

Điều 14, Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này được áp dụng cho tất cả các đơn vị và tất cả các loại công cụ 
tài chính ngoại trừ:

1 - Các khoản đầu tư vào và lợi ích từ các công ty con, các công ty liên 
doanh, liên kết phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 -  Ke toán các 
khoản đầu tư vào công ty liên kết; Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 08 ~ Thông tin 
tài chính về những khoản vốn góp liên doanh; Chuẩn mực kể toán Việt Nam số 25
-  Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con.

2 - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động.
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3 - Các thoả thuận về khoản mục tiềm tàng trong giao dịch hợp  nhất Kinh
doanh đối với bên mua theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 - Hợp  nhất  kinh
doanh,

4 - Các hợp đồng bảo hiềm theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 19 - Hợp 
đồng bao hiểm. Tuy nhiên, thông tư này áp đụng cho bên cung câp dịch vụ bao 
hi em nếu các còng cụ tài chính phái sinh đi kèm hợp đồng bảo hiểm được ké toán 
tách rời với hợp đồng bảo hiểm.

5 - Các công cụ tài chính, các hợp  đồng và nghĩa vụ của các giao dịch thanh 
toán bảng cổ phiếu,

Điều  15 Phân nhóm công cụ tài chính và mức độ thuyết minh

công cụ tài chính được phân nhóm phù hợp với bản chất của các thông tư  
được trình bày và có tính đến các đặc điểm của các công cụ tài chính đó. Đơn vị 
phai cung cấp đầy đủ thông tin cho phép đối chiếu với các khoản mục tương ứng
được trình bày trên Bảng cân đối kế toán.

Điều 16. Mức độ trọng yếu của công cụ tài chính đối với tình hình tải. 
chính và kết quả kinh doanh

Đơn vị phải trinh bày thông tin cho phép người sử dụng báo cáo tài chính 
đánh giá được mức độ trọng yếu của các công cụ tài chính đối với tình hình tài 
chính vả kết quá hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Điều 17, Trình bày các loại tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính

Giá trị ghi sổ của từng loại tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính sau được 
trình bày trong bảng cân đối kế toán hoặc trong thuyết minh báo cáo tài chính.

1. Tài sản  tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh, trong đó tách riêng tài sản tài chính được đơn vị xếp 
vào nhóm này tại thời điểm ghi nhận ban đầu và tài sản tài chính nắm giữ đ ể  
k in h  

d o a n h2  Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

3. Các khoản cho vay và phải thu;

4 T à i sản tài chính sẵn sàng để bán;
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5 “ Nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh, trong đó tách riêng nợ phải trả tài chính được đơn vị 
xếp vào nhóm này tại thời điểm ghi nhận ban đầu và nợ phải trả tài chính nắm giữ 
để kinh doanh;

6 - Nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ.

Điều 18. Thuyết minh đối với tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính 
được ghi nhận theo giá trị hơp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh.

1 - Nếu đơn vị phân loại một khoản cho vay hoặc phải thu (hoặc nhóm các 
khoản cho vay hoặc phải thu) vào nhóm được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông 
qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đơn vị sẽ phải thuyết minh về:

a) Mức độ rủi ro tín dụng tối đa của khoản cho vay hoặc phải thu (hoặc 
nhóm các khoản cho vay hoặc phải thu) tại ngày báo cáo;

b) Mức độ giảm thiểu rủi ro tín dụng của các công cụ phái sinh tín dụng có 
liên quan hoặc các công cụ tương tự;

c) Giá trị hợp lý của khoản cho vay hoặc phải thu (hoặc nhóm các khoản cho 
vay hoặc phải thu) cuối kỳ, những thay đổi về giá trị hợp lý trong kỳ do thay đổi về 
rủi ro tín dụng của tài sản tài chính;

d) Giá trị hợp lý cuối kỳ và thay đổi về giá trị hợp lý trong kỳ của các công 
cụ tài chính phái sinh tín dụng có liên quan hoặc các công cụ tương tự kể từ khi 
khoản cho vay hoặc phải thu được phân loại vào nhóm này.

2 - Đơn vị phải thuyết minh các thông tin sau đối với nợ phải trả tài chính 
được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

a) Giá trị hợp lý cuối kỳ, những thay đổi về giá trị hợp lý trong kỳ do thay 
đôi vê rủi ro tín dụng của các khoản nợ phải trả tài chính.

b) Chêch lệch giữa giá trị ghi sổ của nợ phải trả tài chính và giá trị đơn vị 
phải thanh toán khi đáo hạn theo hợp đồng cho chủ sở hữu của các khoản nợ đó.

Điều 19. Thuyết mình đối với vỉệc phân loại lại

Khi phân loại lại các công cụ tài chính, đơn vị phải trình bày giá trị công cụ 
tài chính sau khi được phân loại lại, nguyên nhân và ảnh hưởng của việc phân loại 
lại công cụ tài chính tới Báo cáo tài chính.

Điều 20. Thuyết minh về việc dừng ghi nhận
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Kh i chuyển nhượng tài sản tài chính không đủ điều kiện dừng ghi nhận, đơn 
vị phải thuyết minh những thông tin sau cho mỗi loại tài sản tài chính:

1.  Bản chất của tài sản;

2 Bản chất của việc chuyển giao rủi ro và quyền sở hữu;

3 - Giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả có liên quan nếu đơn vị tiếp tục 
ghi nhận toàn bộ tài sản đó; và

4 Giá trị ghi sổ ban đầu của tài sản, giá trị mà đơn vị tiếp tục ghi nhận và 
g iá trị ghi sổ của các khoản nợ có liên quan nếu đơn vị tiếp tục ghi nhận tái  
trong phạm vi quyền sở hữu cửa mình.

Điều 21/ thuyết minh về tài sản đảm bảo

1 Đơn vị phải thuyết minh các thông tin sau đối với tải sản đảm bảo:
,1 ) Giá trị ghi số của các tài sản tài chính mà đơn vị sử dụng làm tải sau thế 

chấp cho các khoản nợ phải trả hoặc các khoản nợ tiềm tàng, bao gồm các khoản
đã được phân loại loại  và

b } Những điều khoản và điều kiện thế chấp.

2 Nếu đơn vị nắm giữ tài sản thế chấp l à  tài sản tài chính hoặc phi tài  
chín h  v à  được phép bán hoặc đem tài sản đó đi thế chấp cho bên thứ 3 trong 
trường hợp chủ sở hữu tài sản vẫn có khả năng trả nợ, đơn vị cần thuyế minh các  
thông tin sau

a) Giá trị hợp  lý của tài sản thế chấp;
h; Giá trị hợp lý của tải sản thế chấp đã bán hoặc đem đi thế chấp cho bên 

thứ  3  th ô n g  tin  v ề  nghĩa vụ hoàn trả tài sản của đơn vị; và
í ) Điều khoán và điều kiện liên quan đến việc sử dụng các tài sán thế chấp.

Điều 22* Dự phòng cho tổn thất tín dụng
Khi các tải sản tài chính bị giảm giá do tổn thất tín dụng và đơn vị ghi nhận 

dự phòng ở một tài khoản riêng (tài khoản dự phòng dùng để ghi nhận giảm gía 
cho từng tài khoản san hoặc một tài khoản tương tự để ghi nhận giảm giá của nhó m   
t h a y  v ì  trực tiếp hạch toán giảm giá trị ghi số của tài sản, đơn vị phải đối 
chiếu những thay đôi của tài khoản dự phòng đó trong kỳ cho từng loại tài sản tài 
chính 

Điều 23. Thuyết minh về công cụ tài chính phức hợp gắn liền với nhiều
công cụ chính phái sinh
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Nếu đơn vị phát hành một công cụ bao gồm cả thành phần nợ phải trả và 
thành phần vốn chủ sở hữu và công cụ này gắn liền với nhiều công cụ tài chính 
phái sinh có giá trị phụ thuộc lẫn nhau (ví dụ: công cụ nợ có thế chuyến đổi có thể 
mua lại), đơn vị phải thuyết minh chi tiết các thành phần của công cụ tài chính 
phức hợp và công cụ tài chính phái sinh đi kèm.

Điều 24. Thuyết minh các khoản vay mất khả năng thanh toán và vỉ 
phạm hợp đồng

Đối với các khoản vay phải trả được ghi nhận tại ngày báo cáo, đơn vị phải 
thuyết minh:

1 - Chi tiết những lần không trả được (nếu có) của nợ gốc, nợ lãi của các 
khoản vay đó;

2 - Giá ưị ghi sổ của khoản vay mà đơn vị không có khả năng thanh toán tại 
ngày báo cáo; và

3 - Thông tin về việc liệu đã khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán 
nêu trên của đơn vị hoặc đã có hay chưa việc các điều khoản của khoản vay đã 
được đàm phán lại, trước ngày phê duyệt phát hành báo cáo tài chính.

Điều 25. Trình bày các khoản mục thu nhập, chi phí, lãi hoặc lẫ

Đơn vị phải thuyết minh những khoản mục thu nhập, chi phí, lãi, lỗ sau 
trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc trong Thuyết minh báo cáo tài 
chính:

1 - Lãi hoặc lỗ thuần của:
a) Các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị 

họp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Trình bày riêng rẽ lãi 
hoặc lỗ thuần của tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính được xếp vào nhóm 
này tại thời điểm ghi nhận ban đầu và tài sản hoặc nợ phải trả tài chính nắm giữ để 
kinh doanh;

b) Tài sản tài chính sẵn sàng để bán; Trình bày riêng rẽ các khoản lãi, lỗ ghi 
nhận trực tiếp vào thu nhập trong kỳ và các khoản phân loại lại từ vốn chủ sở hữu 
sang thu nhập trong kỳ;

c) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
d) Các khoản cho vay và phải thu; và
đ) Nợ phải ưả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ.
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2 tổng thu nhập tiền lãi và tổng chi phí lãi vay (sử dụng lãi suất thực tế  
cho tài sản tài chính hay nợ phải trả tài chính không thuộc nhóm được ghi nhận 
th eo  g iá  trị h ợ p  thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

-3 Thu nhập và chi phí từ phí dịch vụ (ngoại trừ các khoản đã tính khi ước  
định lãi suất thực) phát sinh từ:

a 1 Các tài sản hay nợ phải trả tài chính không thuộc nhóm được ghi nhận 
theo gía tri hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; và

b) Các hoạt động ủy thác khác dẫn đến việc nấm giữ hay đầu tư tài sản thay 
mặt cá nhân các quỹ ủy thác, quỹ hưu trí và các tổ chức khác.

4 'Thu nhập tiền lãi dồn tích đối với các tài sản tài chính bị giảm giá.

5 Khoan lỗ do giảm giá trị của mỗi loại tài sản tài chính.

Điều 26; Trình bày các chính sách kế toán

Đơn vị phải trình bày trong phần tóm tắt các chính sách kể toán áp dụng các 
cơ sơ xác định giá trị công cụ tài chính được sử đụng trong quá trình lập Báo cáo 
tài chính và các chính sách kế toán khác có liên quan,

Điều 27. Thuyết minh về nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro

! Đơn vị phải thuyết minh riêng cho từng loại phòng ngừa rủi ro: Phòng
ngừa rủi ro giá trị hợp lý; Phòng ngừa rủi ro đòng tiền; Phòng ngừa rủi ro khoản  
đầu tư thuần vào các hoạt động ở nước ngoài, với các nội dung sau:

a ) mô tả từng loại phòng ngừa rủi ro;
b) Mô tả các công cụ tài chính được dùng làm  công cụ phòng ngừa rủi ro và

giá trị hợp lý  của chúng tại ngày báo cáo; và
c ) Bản chất của rủi ro được phòng ngừa.

2 Đ ối với phòng ngừa rủi ro về luồng tiền, đơn vị phải thuyết minh thêm
thông tin về 

a ì Khoảng thời gian dự kiến phát sinh dòng tiền và khoảng thài gian d ự kiến 
những dòng tiền này sẽ ảnh hưởng đến lãi, lỗ của đơn vị;

b) Mô tả các giao dịch dự kiến trong tương lai đã được phòng ngừa rủi ro 
những nảy dự kiến không phát sinh;

c) Giá trị ghi nhận vào vốn chủ sở hữu trong kỳ;
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d) Giá trị được phân loại lại từ vốn chủ sở hữu sang Báo cáo két quả hoạt 
động kinh doanh trong kỳ, chỉ rõ giá trị phân loại lại cho từng khoản mục trong báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh; và

đ) Giá trị được tách ra khỏi vốn chủ sở hữu trong kỳ và bao hàm trong giá 
gốc hoặc giá trị ghi sổ của một tài sản hoặc nợ phải ưả phi tài chính mà việc mua 
hay phát sinh những tài sản hoặc nợ phải trả phi tài chính này là một giao dịch dự 
kiến có nhiều khả năng xảy ra đã được phòng ngừa rủi ro.

3 - Ngoài ra, đơn vị phải trình bày riêng rẽ:
a) Đối với phòng ngừa rủi ro về giá trị hợp lý: Lãi hoặc lỗ của công cụ 

phòng ngừa rủi ro và của khoản mục được phòng rủi ro liên quan đến các rủi ro 
được phòng ngừa.

b) Phần không hiệu quả trong phòng ngừa rủi ro về luồng tiền được ghi nhận 
trong Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh; và

c) Phần không hiệu quả trong phòng ngừa rủi ro cho khoản đàu tư thuần vào 
các hoạt động ở nước ngoài được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh.

Điều 28. Thuyết minh về giá trị hợp lý

Đơn vị phải thuyết minh các thông tin về giá trị hợp lý như sau:

1 - Giá trị hợp lý của những tài sản và nợ phải trả tài chính để có thể so sánh 
giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ.

2 - Các phương pháp xác định giá trị hợp lý của từng loại tài sản hay nợ phải 
trả tài chính.

Điều 29. Những thuyết minh định tính

Đơn vị phải thuyết minh các thông tin sau đối với mỗi loại rủi ro phát sinh từ 
các công cụ tài chính:

1 - Mức độ rủi ro và cách thức phát sinh rủi ro;

2 - Mục tiêu, chính sách, quy trình quản lý rủi ro và phương pháp sử dụng để 
đo lường rủi ro; và

3 - Những thay đổi của mức độ rủi ro, cách thức phát sinh rủi ro, mục tiêu, 
chính sách, quy trình quản lý rủi ro và phương pháp sử dụng để đo lường rủi ro so 
với kỳ trước.
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Điều 30. Những thuyết minh định lượng

Đơn vị phải thuyết minh tóm tắt số liệu về mức độ rủi ro tại ngày báo cáo 
đối với mồi loại rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính.

Điều 31. Thuyết minh về rủi ro tín dụng

1 - Đơn vị phải thuyết minh theo loại công cụ tài chính các thông tin sau:
a) Số liệu thể hiện trung thực nhất mức độ rủi ro tín dụng tối đa tại ngày báo 

cáo không tính đến tài sản đảm bảo hay hỗ trợ tín dụng;
b) Mô tả về tài sản đảm bảo nắm giữ làm vật thế chấp và các loại hỗ trợ tín

dụng;
c ) Thông tin về chất lượng tín dụng của các tài sản tài chính chưa quá hạn 

hay chua bị giảm giá; và
ci) Giá trị ghi sổ của các tài sản tài chính đáng nhẽ ra bị quá hạn hoặc bị giảm 

giá nhưng đã được đàm phán lại.

2 - Đối với tài sản tài chính đã quá hạn hoặc giảm giá, đơn vị phải thuyết 
minh những thông tin sau:

a) Phân tích tuổi nợ của các tài sản tài chính đã quá hạn nhưng không giảm 
giá tại ngày báo cáo;

b) Phân tích tài sản tài chính được đánh giá riêng biệt là có giảm giá trị tại 
ngày báo cáo, bao gồm những nhân tố mà đơn vị sử dụng khi xem xét sự giảm giá 
trị của tài sản; và

e) Mô tả và ước tính về giá trị hợp lý của tài sản đảm bảo nắm giữ bởi đơn
vị.

3 - Đối với Tài sản đảm bảo và các hình thức hỗ trợ tín dụng nhận được , 
đơn vị phai thuyết minh các thông tin sau:

a ) Ban chất và giá trị ghi sổ của tài sản thu được; và
b) Nếu các tài sản chưa sẵn sàng chuyển thành tiền mặt, chính sách của đơn 

vị về việc thanh lý những tài sản đó hoặc việc sử dụng chúng trong hoạt động của 
đơn vị.  

Điều 32. Thuyết minh về rủi ro thanh khoản

Đơn vị phải thuyết minh các thông tin sau:

1 - Phân tích thời gian đáo hạn còn lại dựa theo hợp đồng của các khoan nợ 
phải trả tài chính; và
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2 - Mô tả phương thức quản lý rủi ro thanh khoản tiềm tàng.

Điều 33. Thuyết minh về rủi ro thị trường

Đơn vị phải thuyết minh và phân tích độ nhạy cảm đối với mỗi loại rủi ro thị 
trường tại ngày báo cáo, chỉ rõ mức độ ảnh hưởng tới lãi, lỗ và vốn chủ sở hữu của 
đơn vị bởi thay đổi trong các biến số rủi ro liên quan có khả năng tồn tại tại ngày 
báo cáo; Các phương pháp và giả định được sử dụng trong phân tích độ nhạy cảm 
và những thay đổi về phương pháp và giả định được sử dụng so với kỳ trước, và lý 
do của sự thay đổi đó.

CHƯƠNG IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đỉều 34. Hiệu lực thi hành • •

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, được áp dụng để trình 
bày và thuyêt minh các cồng cụ tài chính trên Báo cáo tài chính từ năm 2011 trở đi 

Nơi nhận:
-  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Vàn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
-T o à  án NDTC;
- Viện Kiểm sátNDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra ván bản - Bộ Tư pháp
-S ở  Tài chính, Cục Thuế các tỉnh,thành phố 
trực thuộc TW;
- Các T C T 91;
- Công báo;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống 
tham nhũng;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT.

< v

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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