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•  Khái quát về Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Hệ  
   thống Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)
•  Khái quát về cấu trúc báo cáo tài chính theo VAS và IFRS
•  Cách thức chuyển đổi các khoản mục quan trọng trên  
   Bảng cân đối kế toán
   +  Tài sản tài chính/Nợ phải trả tài chính 
   +  Hàng tồn kho
   +  Tài sản cố định/Bất động sản đầu tư
   +  Các khoản mục khác 
•  Cách thức chuyển đổi các khoản mục quan trọng trên  
   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
   +  Doanh thu
   +  Chi phí
   +  Thuế 
•  Cách lập báo cáo tài chính theo IFRS
•  Bài tập thực hành chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS  
   sang IFRS

 
Theo quy định hiện hành các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam phải trình bày và nộp Báo cáo tài chính (BCTC) cho cơ quan quản 
lý nhà nước theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS). Đồng thời theo nhu cầu đặc biệt, một số doanh nghiệp còn phải lập BCTC theo 
chuẩn mực quốc tế (IFRS) để gửi BCTC về cho công ty mẹ, các nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức tài trợ vốn ở nước ngoài… Để 
tiết kiệm thời gian, nhiều doanh nghiệp đã chọn cách lập BCTC theo chuẩn Việt Nam VAS trước, sau đó thực hiện việc chuyển đổi 
báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS.

Hiểu được quá trình chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS khá phức tạp và dễ sai sót, Smart Train tổ chức khóa học “Chuyển đổi Báo 
cáo tài chính từ VAS sang IFRS” với mong muốn hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp hiểu sâu các kiến thức và kinh nghiệm để 
thực hiện việc chuyển đổi này một cách tốt nhất.

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Kết thúc khóa học, học viên có thể:
•  Nhân diện được những điểm khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS.
•  Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng của các       
   chuẩn mực IFRS thông qua các ví dụ minh họa thực tế. Qua       
   đó, giúp học viên hiểu rõ các nguyên lý và thực tiễn áp dụng  
   của IFRS.
•  Nắm rõ phương pháp và quy trình chuyển đổi báo cáo tài       
   chính (BCTC) từ VAS sang IFRS, cũng như các điểm quan       
    trọng cần lưu ý trong quá trình chuyển đổi.
•  Chia sẻ các kinh nghiệm chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS       
   tại các Doanh nghiệp.

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC 

 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 

Giảng viên là Hội viên kỳ cựu của Hiệp Hội Kế toán Công 
chứng Anh Quốc (ACCA) và có bằng Kiểm toán viên hành 
nghề Việt Nam (CPA VN). Giảng viên hiện đang đảm 
nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành tại một công ty tư vấn 
kế toán đa quốc gia có văn phòng tại Việt Nam. Trước đó, 
giảng viên từng là Chủ nhiệm cao cấp về Kiểm toán tại 
một công ty kiểm toán Big4s và là Trưởng Bộ phận Kiểm 
toán nội bộ tại một công ty bảo hiểm lớn đa quốc gia.

Giảng viên có kinh nghiệm làm việc sâu rộng trong các dự 
án kiểm toán và tư vấn (đặc biệt là các dự án chuyển đổi 
IFRS) cho nhiều khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau bao gồm tài chính, sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng,… 
tại Việt Nam và Cambodia. Giảng viên có kinh nghiệm gần 
3 năm giảng dạy khóa học chuyển đổi BCTC từ VAS sang 
IFRS cho Smart Train và phụ trách nhiều khóa đào tạo nội 
bộ cho nhân viên cũng như đào tạo in-house cho các 
khách hàng doanh nghiệp về các chủ đề IFRS.

AI CÓ THỂ THAM DỰ KHÓA HỌC 

Khóa học được thiết kế dành cho những người học sau – bao 
gồm nhưng không giới hạn:

•  Cấp quản lý và nhân sự Kế toán – Tài chính phụ trách  
   chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

•  Các kiểm toán viên đang công tác tại công ty kiểm toán

•  Các chuyên viên kế toán – tài chính của các công ty có  
   vốn đầu tư nước ngoài, công ty có cổ phần niêm yết trên thị  
   trường quốc tế, các ngân hàng, các tập đoàn, tổng công  
   ty có vốn vay từ nước ngoài,…

•  Các nhân sự khác có quan tâm

CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ VAS SANG IFRS
GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

Converting Financial Statements form VAS to IFRS

Thời lượng: 02 ngày (từ 8h30 đến 16h30)

Học phí: 4.500.000 VNĐ 
Smart Train là tổ chức duy nhất tại Việt Nam được cấp quyền đào tạo 
chính thức bởi 5 hiệp hội kế toán, kiểm toán, tài chính uy tín lớn trên thế 
giới: ACCA, IMA, IIA, CFA Institute và AFP

Trên đây là thông tin sơ lược về khóa học, để biết thêm 
chi tiết vui lòng liên hệ:
Email: enrollment@smarttrain.edu.vn
Tel: 028 3931 333 (ext: 19)


