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Mục tiêu:

▪ Mô tả phương pháp kế toán đối với nhà xưởng, máy móc

thiết bị trên báo cáo tài chính;

▪ Quy định về ghi nhận giá trị tài sản, xác định giá trị còn lại, 

khấu hao và tổn thất tài sản.

.
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Một số phạm vi không áp dụng theo IAS 16

• IFRS5: Tài sản dài hạn nắm giữ chờ để bán và chấm dứt hoạt động

• IAS41: Tài sản sinh học liên quan đến hoạt động nông nghiệp

• IFRS6: Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản

• IAS40: Bất động sản đầu tư



Nhà xưởng, máy móc, thiết bị là các tài sản:

▪ Được sử dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất, bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ, cho thuê hoặc cho hoạt động quản lý doanh nghiệp;

▪ Được ước tính sử dụng trong thời gian trên 1 năm.

Khái niệm
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Các thuật ngữ trong chuẩn mực

1. Carrying amount: giá trị ghi sổ

2. Cost: nguyên giá tài sản

3. Depreciable amount: giá trị phải khấu hao

4. Impairment loss: lỗ do suy giảm giá trị

5. Property, plant and equipment: nhà xưởng, máy móc, thiết bị

6. Recoverable amount: giá trị có thể thu hồi

7. Residual value: giá trị thanh lý có thể thu hồi
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Ghi nhận tài sản
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Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản

▪ Tài sản có thể tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai (1)

▪ Nguyên giá của tài sản có thể được đo lường một cách đáng tin cậy (2)

Tiêu chuẩn 1:

▪ Mức độ chắc chắn của khoản lợi ích thu được trong tương lai cần được đánh giá. Dựa

trên các tài liệu, bằng chứng thu thập được tại ngày mua.

▪ Các rủi ro, lợi ích và quyền kiểm soát tài sản.

Tiêu chuẩn 2:

▪ Tài sản mua

▪ Tài sản tự xây dựng
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Các tài sản riêng rẽ, tách rời

▪ Xác định riêng lẻ. Ngoại trừ: khoản mục nhỏ - CCDC, khuôn,..

▪ Các linh kiện chính hoặc phụ tùng thay thế



Các thiết bị bảo vệ môi trường

▪ Các thiết bị bảo vệ môi trường cần thiết để công ty thu được lợi ích kinh tế trong

tương lai từ các tài sản thì cần được cộng vào giá trị tài sản cố định hữu hình, và

tổng tài sản có định hữu hình bao gồm tài sản gốc + thiết bị bảo vệ môi trường thì

cần được đánh giá suy giảm giá trị tài sản.
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Ghi nhận giá trị ban đầu

Giá trị tài sản cố định hữu hình được tính toán từ các thành phần sau:

1. Giá mua

2. Thuế nhập khẩu

3. Các chi phí liên quan trực tiếp

4. Các chi phí ước tính ban đầu: bao gồm chi phí tháo dỡ, 

di rời tài sản, khôi phục hiện trạng
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Các chi phí không cộng vào nguyên giá tài sản:

• Chi phí quản lý và các chi phí chung khác

• Chi phí trước thành lập và các chi phí tương tự trước sản xuất

• Các tổn thất hoạt động ban đầu trước khi tài sản hoạt động như kế hoạch đặt ra

Các khoản trên sẽ được hạch toán như là chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

trừ khi nó đóng góp trực tiếp vào việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
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Các chi phí phát sinh sau

Các chi phí phát sinh định kỳ để thay thế các linh kiện

của tài sản thì được cộng vào giá trị tài sản

Thời gian khấu hao: có thể khác các linh kiện/bộ phận

khác của tài sản

Trao đổi tài sản

Ghi nhận theo giá thị trường (nếu có)

Nếu không có giá thị trường thì ghi nhận theo giá trị

ghi sổ



Đánh giá lại tài sản sau ghi nhận ban đầu

Lựa chọn 2 Phương pháp áp dụng:

1. Mô hình giá gốc (cost model)

2. Mô hình Đánh giá lại (revaluation model): chỉ

áp dụng khi giá thị trường được đo lường

một cách đáng tin cậy
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Đánh giá lại tài sản

• Khi một tài sản được đánh giá lại thì tất cả các tài sản cùng loại đều cần được

đánh giá lại

• Các hạng mục tài sản của cùng 1 tài sản thì cần được đánh giá lại cùng thời điểm.

• Giá trị thị trường của nhà xưởng được xác định theo giá thị trường dựa theo báo cáo

định giá của Chuyên gia.

• Trường hợp máy móc thiết bị cũng xác định theo Phương pháp giá trị thị trường, 

trong khi giá thị trường là không sẵn có thì xác định theo giá trị thay thế.

• Tần suất đánh giá tùy theo mức độ biến động giá thị trường của các thành phần/linh

kiện cấu thành nên tài sản.



VÍ DỤ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINHD DOANH
Notes Year 2021 Year 2020 

VND VND 

Revenue 5

Cost of sales 6

Gross profit/(loss)

Selling and distribution expenses

General and administrative expenses 7 )

Other expenses -

Financial income

Financial expenses 8 )

Profit/(loss) before income tax 

income/(expense)

Current corporate income tax expense 9 - -

Profit/(loss) after income tax 

income/(expense)

Other comprehensive income

Items that will not be reclassified to profit 

or loss: 

Items that may be reclassified 

subsequently to profit or loss: 

Exchange differences on translating foreign operation

Revaluation of property plant and equipment
- -

Other comprehensive income for the year, 

net of tax 
- -

Total comprehensive income for the year

Profit/(loss) from continuing operations 

for the year



Kế toán đánh giá lại tài sản
Tăng giá trị tài sản

• Nợ tài sản

• Có thu nhập toàn diện khác (OCI)/thặng dư đánh giá lại tài sản – CĐKT

Hoàn nhập tổn thất tài sản trước đây đã phát sinh

• Nếu tài sản trước đây đã giảm giá trị, tổn thất đã ghi vào báo cáo kết quả

hoạt động kinh doanh.

Theo đoạn 39 – IAS 16: đánh giá sau đó tăng tài sản ghi nhận vào báo cáo

kết quả hoạt động kinh doanh, phần chênh lệch còn lại ghi vào OCI.
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Ví dụ về thặng dư đánh giá lại tài sản
Công ty ABC có một nhà xưởng (bao gồm cả nhà và đất) có giá trị ghi sổ kế

toán tại ngày 31/12/2021 là 1.500.000 USD. Trước đó 2 năm, nhà xưởng này

đã được đánh giá lại và giá trị giảm từ nguyên giá là 1.700.000 USD xuống

còn 1.500.000 USD. Hiện tại theo đánh giá, giá trị của nhà xưởng này là

2.000.000 USD.

Bút toán kế toán là:

Nợ PPE: 500.000 = (2.000.000 -1.500.000)

Có thu nhập khác: 200.000

Cr thu nhập toàn diện khác: 300.000 -> kết chuyển sang CĐKT
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Ví dụ về đánh giá giảm tài sản

Công ty có một mảnh đất có giá trị gốc là 20.000.000 USD tại ngày

31/12/2020, giá trị đánh giá lại tại ngày 31/12/2021 là 22.000.000, nhưng sau

đó tại ngày 31/12/2022 giá trị tài sản được đánh giá lại là 18.000.000 USD.

Bút toán kế toán tại 31/12/2022 sẽ là:

Nợ OCI - thặng dư đánh giá tài sản: 2.000.000

Có BCKQKD: 2.000.000

Có giá trị tài sản: 4.000.000
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Đánh giá lại tài sản đã được khấu hao
1. Khi tài sản sử dụng được đánh giá lại tăng giá, đồng thời tài sản này cũng

đang được khấu hao thì một phần thặng dư do đánh giá lại tài sản có thể

được ghi giảm, tuy nhiên phải ghi giảm vào lợi nhuận chưa phân phối chứ

không ghi vào BCKQKD.

2. Giá trị ghi giảm này được tính bằng phần chênh lệch giữa khấu hao tài

sản theo giá trị cao hơn và khấu hao tài sản theo giá trị nguyên giá – giá

trị thấp hơn.
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Đánh giá lại tài sản đã được khấu hao
Công ty RSM có một tài sản mua ngày 1/1/2019 với giá trị là 25.000 USD, tài

sản được khấu hao 5 năm. Đến ngày 1/1/2021 tài sản được đánh giá lại và

giá trị sau đánh giá là 27.000 USD.

Giá trị ghi sổ của tài sản này tại ngày 1/1/2021 là: 

25.000 –2 x (25.000:5)=15.000

 Chênh lệch giá trị đánh giá lại tăng thêm là: 27.000 – 15.000 = 12.000

Bút toán kế toán cần hạch toán:

Nợ khấu hao lũy kế: 10.000

Nợ giá trị ghi sổ tài sản: 2.000

Có thặng dư đánh giá lại tài sản: 12.000

Giá trị ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho phần thặng dư tài

sản được ghi giảm hàng năm: (27.000: 3) – (15.000: 5) = 4.000 
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Khấu hao tài sản
1. Rà soát và đánh giá lại thời gian sử dụng hữu ích của tài sản:

Việc soát xét thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cần được soát xét vào

cuối mỗi năm tài chính (IAS 16 – đoạn 51).

Ví dụ:

Công ty RSM có một tài sản có giá trị nguyên giá là USD 90.000, tài sản này

tại thời điểm mua về được đánh giá có thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm. 

Đến cuối năm thứ 3 thì tài sản sau khi được ước tính lại thời gian sử dụng

hữu ích sẽ là 5 năm. 
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Khấu hao tài sản
Nguyên giá tài sản:

Nguyên giá tài sản 90.000 

Khấu hao lũy kế (90.000/10)*3 (27.000)

Giá trị còn lại 63.000 

Thời gian sử dụng còn lại sau khi xem xét lại 5 năm

Khấu hao ước tính hàng năm 12.600 
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Các phương pháp khấu hao tài sản
1. Phương pháp khấu hao đường thẳng

2. Phương pháp khấu hao số dư giảm dần

3. Phương pháp khấu khao số dư giảm dần

4. Phương pháp khấu hao hệ số
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Tổng hợp các công thức khấu hao TSCĐ

PP Khấu hao

Khấu hao đường thẳng NG - giá trị thanh lý ước tính

Số năm sử dụng tài sản

Số dư giảm dần Giá trị còn lại x a%

Phương pháp theo công suất sản xuất (Giá trị gốc tài sản - giá trị có thể thu hồi) * sản lượng sản xuất mỗi năm

Ước tính công suất sản xuất của máy

Phương pháp tổng hệ số (NG - giá trị thu hồi) * y/d

y: số năm sử dụng còn lại

d: tổng hệ số = n*(n+1)/2

n: số năm sử dụng tài sản
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Ví dụ về khấu hao
Công ty RSM có mua một tài sản có giá trị $20.000. Tài sản ước tính được sử dụng

trong 5 năm và giá trị thu hồi ước tính khi thanh lý là $2.000. Thời gian sử dụng qua 

5 năm ước tính như sau:

Năm 1: 200 ngày

Năm 2: 120 ngày

Năm 3: 80 ngày

Năm 4: 60 ngày

Năm 5: 40 ngày

Yêu cầu: hãy tính khấu hao mỗi năm theo các Phương pháp

(a) Khấu hao theo Phương pháp đường thẳng

(b) Phương pháp số dư giảm dần (sử dụng tỷ lệ 35%)

(c) Phương pháp giờ máy chạy

(d) Phương pháp hệ số
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Ví dụ khấu hao theo Phương pháp đường thẳng và số dư giảm dần

1. Khấu hao theo Phương pháp đường thẳng:

Khấu hao hàng năm = (20.000-2.000)/5= $3.600

2. Theo Phương pháp số dư giảm dần, khấu hao cho mỗi năm như sau:

Năm Tỷ lệ khấu hao

Giá trị dùng 

ước tính khấu 

hao

Giá trị khấu hao Giá trị còn lại

1 35%
20.000 7.000 13.000 

2 35%
13.000 4.550 8.450 

3 35%
8.450 2.958 5.493 

4 35%
5.493 1.922 3.570 

5
3.570 1.570 2.000 
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Ví dụ Phương pháp khấu hao theo giờ máy chạy và tổng hệ số

Tổng số ngày sử dụng máy là: 200 + 120 + 80 + 60 + 40 = 500 (ngày)

Khấu hao máy cho mỗi ngày sử dụng là: (20.000-2.000)/500=36

Khấu hao cho mỗi năm được tính như sau:

Năm Số ngày sử dụng Khấu hao/ngày Khấu hao mỗi năm

1 200 36 7.200 

2 120 36 4.320 

3 80 36 2.880 

4 60 36 2.160 

5 40 36 1.440 

Tổng

cộng 18.000 
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Ví dụ khấu hao theo phương pháp tổng hệ số

Tổng hệ số: 5+4+3+2+1 = 15

Năm Nguyên giá tài sản Hệ số mỗi năm Khấu hao 

1 18,000 5/15 6.000

2 18,000 4/15 4.800 

3 18,000 3/15 3.600 

4 18,000 2/15 2.400 

5 18,000 1/15 1.200 

Tổng cộng 18.000 
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TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC KHẤU HAO TSCĐ

Phương pháp khấu hao

PP Khấu hao

Khấu hao đường thẳng NG - giá trị thanh lý ước tính

Số năm sử dụng tài sản

Số dư giảm dần Giá trị còn lại x a%

Phương pháp theo công suất sản xuất (Giá trị gốc tài sản - giá trị có thể thu hồi) * sản lượng sản xuất mỗi năm

Ước tính công suất sản xuất của máy

Phương pháp tổng hệ số (NG - giá trị thu hồi) * y/d

y: số năm sử dụng còn lại

d: tổng hệ số = n*(n+1)/2

n: số năm sử dụng tài sản
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Ví dụ: Đánh giá lại và khấu hao tài sản

Công ty RSM mua một tài sản trị giá 10.000 USD từ đầu năm 2018. Tài sản

có thời gian sử dụng ước tính là 5 năm. Vào ngày 1/7 năm 2020 tài sản được

đánh giá lại với giá trị là 17.000 USD. Thời gian sử dụng hữu ích của tài sản

vẫn được giữ nguyên và không có sự thay đổi (2.5 năm còn lại).
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Đáp án
1/7/2018, khấu hao tài sản là 2,5 x 10.000/5 = 5.000

Giá trị còn lại của tài sản tại 1/7/2018 là: 10.000 – 5.000 = 5.000

Giá trị tài sản được đánh giá tăng thêm là: 17.000 – 5.000 = 12.000

Nợ Tài sản: 12.000

Có OCI: 12.000

Nợ OCI: 12.000

Có thặng dư đánh giá lại tài sản: 12.000
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Ví dụ: Đánh giá lại và khấu hao tài sản

Khấu hao tài sản mỗi năm tính theo nguyên giá ban đầu (trước khi đánh giá

lại là): 10.000/5 = 2.000

Khấu hao tài sản mỗi năm sau khi đánh giá lại là: 17.000/2,5 = 6.800 

Chênh lệch khấu hao mỗi năm: 6.800 -2.000 = 4.800

IFRS cho phép ghi:

Nợ thặng dư đánh giá lại tài sản: 4.800

Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.800
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Soát xét Phương pháp khấu hao
Phương pháp khấu hao cần được soát xét ít nhất vào cuối mỗi năm tài chính.

Nếu có những thay đổi quan trọng trong lợi ích kinh tế thu được từ các tài sản

đó, phương pháp khấu hao cần được thay đổi để phù hợp với những cách

thức thay đổi này.

Những thay đổi về Phương pháp khấu hao sẽ được coi là thay đổi về ước

tính kế toán, và khấu hao cho năm hiện tại và các năm trong tương lai cần

được điều chỉnh.
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Suy giảm giá trị tài sản
Suy giảm giá trị tài sản cần được ghi nhận như là giảm do đánh giá lại và

được hạch toán vào chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, nếu trước đó đã có thặng dư do đánh giá lại lại tài sản thì phải bù

trừ vào đây trước, trước khi ghi nhận vào báo cáo KQKD (lưu ý: chỉ thực hiện

với cùng tài sản).

Ngược lại: việc thực hiện hoàn nhập do một tài sản được đánh giá tăng ở thời

điểm này, nhưng trước đó đã bị đánh giá giảm và ghi nhận vào chi phí trên

báo cáo KQKD thì ở thời điểm này phải ghi nhận như một khoản thu nhập

(IAS 16 – đoạn 63).

CHUẨN MỰC IAS 16



Tài sản phức tạp (complex asset)
Đây là những tài sản được làm lên từ những linh kiện/phần tách biệt. Mỗi

phần của tài sản được khấu hao theo thời gian sử dụng hữu ích khác nhau.

Giá trị ('000 USD) Khấu hao

Thân máy 1000 20 năm

Động cơ 2000 200,000 giờ máy chạy

Các linh kiện khác 1500 10 năm
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Tài sản dừng hoạt động hoặc thanh lý
Khi một tài sản bị dừng hoạt động vĩnh viễn hoặc được bán và thanh lý thì

cần được ghi giảm trên bảng cân đối kế toán.

Lãi/lỗ từ việc thanh lý tài sản thì cần được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt

động kinh doanh.

Đối với tài sản trước đó đã từng được đánh giá lại

Khi một tài sản được thanh lý, thì công ty cần lựa chọn là giữ phần thặng dư

do đánh giá tăng tài sản trên VCSH hay là kết chuyển trực tiếp vào trong

LNST chưa phân phối.

Việc kết chuyển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này ko được ghi

nhận qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
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Ghi giảm tài sản
Doanh nghiệp được ghi giảm tài sản phát sinh từ một nghiệp vụ thanh lý tài

sản khi các điều kiện tiêu chuẩn về ghi nhận doanh thu được thỏa mãn theo

quy định của chuẩn mực IFRS15.
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Trình bày và công bố
1. Cơ sở đo lường

2. Phương pháp khấu hao

3. Thời gian sử dụng hữu ích

4. Giá trị còn lại của tài sản

Báo cáo tài chính cũng cần công bố các thông tin sau:

1. Giá trị thu hồi của tài sản

2. Các hạn chế về sử dụng tài sản, các tài sản được đem đi cầm cố, thế

chấp để đảm bảo cho các khoản nợ

3. Giá trị của các khoản chi tiêu về xây dựng cơ bản dở dang

4. Giá trị của các khoản cam kết để mua sắm tài sản
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Trình bày và công bố
Tài sản được đánh giá lại cần những yêu cầu thêm cho việc trình bày và công

bố

• Cơ sở được sử dụng để đánh giá lại tài sản

• Ngày hiệu lực của việc đánh giá lại

• Có bên tham gia định giá độc lập hay không?

• Bản chất của các chỉ số được sử dụng để xác định chi phí thay thế

• Giá trị còn lại của từng nhóm tài sản

• Thặng dư đánh giá lại tài sản
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Trình bày và công bố
Chuẩn mực cũng khuyến khích việc công bố các thông tin bổ sung mà người

sử dụng báo cáo tài chính thấy hữu ích:

1. Giá trị còn lại của các tài sản cố định đang không được sử dụng

2. Tổng giá trị còn lại của các tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn còn được

sử dụng

3. Giá trị còn lại của tài sản bị dừng sử dụng và được giữ để chờ thanh lý

hoặc để bán

4. Giá trị thị trường của tài sản khi chênh lệch là trọng yếu với giá trị còn lại

của tài sản
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SO SÁNH IAS 16 VÀ VAS 03B.



IAS16 VAS03

1. Phương pháp ghi nhận

- Ghi nhận theo Phương pháp giá gốc; 

hoặc

- Đánh giá lại theo giá trị hợp lý

1. Phương pháp ghi nhận

- Ghi nhận theo Phương pháp giá gốc

2. Ghi nhận nguyên giá TSCĐ

- Cho phép ước tính và ghi nhận các chi 

phí có khả năng phát sinh trong tương

lai vào nguyên giá TSCĐ như: chi phí

tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng.

2. Ghi nhận nguyên giá TSCĐ

- Không cho phép ước tính và ghi nhận

các chi phí có khả năng phát sinh trong

tương lai vào nguyên giá TSCĐ.

3. Đánh giá lại TSCĐ

Cho phép doanh nghiệp tự đánh giá lại tài

sản cố định định kỳ hoặc ghi có dấu hiệu

suy giảm giá trị

3. Đánh giá lại TSCĐ

Chỉ cho phép đánh giá lại tài sản cố định

trong trường hợp có quyết định của cơ

quan nhà nước, đưa tài sản đi góp vốn

liên doanh, liên kết, chia tách, sát nhập.
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IAS16 VAS03

Khấu hao tài sản cố định Khấu hao tài sản cố định

Khi tài sản được đánh giá tăng, thì giá

trị khấu hao tương ứng sẽ được ghi

nhận vào LNST chưa PP để bù trừ với

số đã đã đánh giá tăng

Chưa có quy định về khấu hao đối với

tài sản đánh giá tăng

Thanh lý tài sản cố định

Khi tài sản đã từng được đánh giá lại

tăng giá trị được thanh lý thì phần

thặng dư trên bảng cân đối kế toán

được ghi nhận vào chi phí

Phân loại và trình bày

Không giới hạn về mặt giá trị

Khấu hao tài sản cố định

Không có quy định rõ rang

Phân loại và trình bày

Chỉ những tài sản có giá trị từ 30 triệu

đồng trở lên
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