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Новият МСФО 16 

Лизинги 

в сила от 1 януари 2019 г. 
 
 

МСФО 16 е издаден на 13.01.2016 г. от Съвета по МСС. Той е в сила от 01.01.2019 г. Все още 

не е приет от ЕК. Това е дълго разработван стандарт, със старт през 2013 г. и множество дискусии на 

ниво проекто-стандарт. Стандартът е резултат от съвместно иницииран проект на СМСС и СФСС на 

САЩ. Независимо от това издадените стандарти на двата съвета остават с различия.  

Основната цел на МСФО 16 е да отговори на информационните проблеми на 

потребителите на финансови отчети за правилна оценка на риска при лизинговите експозиции 

поради намалената съпоставимост  на показателите от финансовите отчети на различните 

предприятия, произтичаща от съществено различното счетоводно отчитане на оперативния и 

финансов лизинг,  както и заради ограничените оповестявания във финансовите отчети за 

оперативния лизинг.    

Основните моменти от новия стандарт са: 

� дава цялостен модел за определяне и преценка на дадени споразумения като лизингови; 

� дава правила за счетоводно отчитане при лизингополучателите и при лизингодателите; 

� въвежда модела на “контрола” при идентифициране на лизингови споразумения, чрез който 

се прави разлика между лизингов договор и договор за услуга; 

� налага съществени промени в подхода на счетоводното третиране и отчитане на лизинговите 

споразумения при лизингополучателите; 

� не предвижда значителни промени в подхода на счетоводно третиране и отчитане на 

лизинговите споразумения при лизингодателите; 

� променя значително представянето на лизинговите сделки в отчета на финансовото 

състояние, отчета за всеобхватния доход и отчета за паричните потоци на 

лизингополучателите; 

� налага разширяване на оповестяванията; и 

� разрешава модифицирано ретроспективно приложение за първи път. 

Неговите предимства са: 

� повишаване на достоверното представяне на активите и пасивите на дадено предприятие; 

� повишаване на прозрачността при финансовата отчетност; 

� подобрява съпоставимостта на показателите на предприятия, които си придобиват активи на 

лизинг спрямо тези, които придобиват активи на кредит; 
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� отпада необходимостта от преизчисление на определени показатели за целите на финансовия 

анализ.         

МСФО 16 е приложим за всички лизингови договори, освен тези, свързани с отдаването на 

лизинг на: невъзстановими ресурси (нефт, газ, минерални залежи); биологични активи по МСС 41; 

концесионни договори по КРМСФО 12; лицензии за интелектуална собственост в обхвата на МСФО 

15 (ново); права, държани във връзка с лицензионни договорености в обхвата на МСС 38.  

Като изключение, с право на избор, може да не се прилагат изискванията на този 

стандарт за: краткосрочни лизинги, които са със срок на договора до 12 месеца и лизинги на активи 

на ниска стойност. За последните няма посочен стойностен праг в стандарта.  

Определението за лизинг по новия МСФО 16 е: даден договор се определя като лизингов 

когато е изпълнено условието този договор да предоставя на клиента правото за контрол на 

ползване на даден актив за определен период срещу възнаграждение. Новият акцент е 

въвеждането на принципа на контрола. Самото право за контрол на ползване на актив за 

периода за ползване е определено, когато са налице и са спазени едновременно следните две 

условия: 

� Правото да получиш по същество всички икономически изгоди от използването на актива 

(т.е. основната производителност от него да води до икономически транзакции с трети лица), 

и 

� Правото да определяш използването на актива (т.е. как и за какво да се ползва, или да вземе 

решение за това как някой да ползва актива без доставчика на актива да може да промени 

това решение). Решенията за това как да се ползва актива са свързани с вида, времето, място 

и степента на неговата експлоатация. 

 
Лизинговият период е определен като периода, който включва неотменяемия по договор 

период на лизинга плюс всички опции за удължаване на периода, ако се очаква да се упражнят плюс 

всички опции за прекратяване на периода, ако се очаква да не се упражнят. 

Счетоводно третиране 

Лизингополучател 

Първоначално признаване и оценяване 

Най-големи промени са настъпили при счетоводното отчитане при лизингополучателя. 

Лизингополучателят следва да признае актив “право на ползване” и задължение за лизинг на 

датата на стартиране на всеки лизинг, т.е. когато той е на разположение на лизинга за използване. 

Изключение от това счетоводно правило са краткосрочни лизингови договори или за активи 

на ниска стойност.  

При първоначалното оценяване активът “право на ползване” се отчита първоначално по 

цена на придобиване, която включва: 

• сумата на първоначалната оценка на задължението за лизинг; 
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• всички плащания към и преди датата на стартиране на лизинга минус суми за предоставени 

стимули; 

• всички първоначални преки разходи; и  

• провизията за разходи свързани с демонтиране и преместване на актива.  

Съответно, пасивът “ задължение за лизинг” се признава първоначално по сегашната 

стойност на всички лизингови плащания неплатени към този момент с лихвения процент присъщ за 

лизинга или с лихвения процент по привлечен капитал на наемателя. 

Последващо оценяване  

При последващото оценяване на актива “право на ползване” е прието да се прилагат 

правилата на МСС 16 като се използват двата модела:  

- по модела на цена на придобиване 

• цена на придобиване, намалена с натрупана амортизация и начислени обезценки;  

• като ако собствеността на актива ще се прехвърли в края на периода и цената на 

придобиване отчита тази опция – амортизацията на активът следва да се базира на 

цялостния полезен живот на актива, в противен случай – за по-краткия от двата, от 

периода на полезния живот или лизинговия период, или 

-  по модела на преоценената стойност  

• преоценена стойност, намалена с коригираната натрупана амортизация и начислени 

обезценки; като 

• като ако това касае инвестиционни имоти  отчитани по МСС 40, те се оценяват по 

справедлива стойност. 

Последващо задължението за лизинг се променя с: 

• в посока на увеличение - с начислените лихвени суми; 

• в посока на намаление - с плащанията на вноските (лихва и главница), и 

• преизчисления на стойността на задължението заради: промени в гарантираната остатъчна 

стойност; промени в бъдещите лизингови плащания поради промяна в прилаган индекс или 

%, използван за изчисляване на лизинговите плащания; промени в срока на лизинга; промени 

в оценката на опцията за придобиване на актива. 

Всички корекции на задължението за лизинг коригират и актива “право на ползване”, а ако 

той е напълно амортизиран – се отчитат като текущ разход в текущата печалба или загуба.  

Представяне и оповестяване 

Отчет за финансово състояние 

“Право на ползване” – отделно от другите активи или в същия клас активи (инвестиционни 

имоти се посочват като такива); 
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Задължение за лизинг – отделно от другите пасиви 

Отчет за всеобхватния доход 

� В текуща печалба или загуба 

Амортизация на “право на ползване” 

Лихвен разход на задължението за лизинг 

� В друг всеобхватен доход 

Преоценка 

Отчет за паричните потоци 

Плащанията по главницата  към финансова дейност 

Плащанията на лихвата към оперативна или финансова дейност 

 

Оповестявания, свързани с характера на активите, следва да се изготвят при спазване на 

изискванията на МСС 16, МСС 38 или МСС 40. Специалните изисквания за оповестявания на самия 

МСФО 16 са свързани със: състоянието и движението на  актива “право-на-ползване” и на 

„задължението по финансов лизинг”, на отчетените разходи и приходи, респ. печалби или загуби. 

Също така допълнително се правят оповестявания, свързани с лизинги на ниски стойности и 

краткосрочните лизинги. 

Заедно с това изискванията за оповестявания, свързани с експозиция към рискове и ефектите 

за  предприятието по реда на МСФО7 също остават валидни. 

Счетоводно третиране 

Лизингодател 

По същество новият стандарт запазва изискванията и правилата на МСС 17 за 

класификация и счетоводно третиране на лизинга - оперативен или финансов. 

Финансов лизинг е налице, когато по договора се прехвърлят по същество всички рискове и 

ползи присъщи на собствеността/ притежаването на актива. Индикаторите са: икономически живот 

на активи, сегашна стойност на плащанията, собственост, специфичност на актива и др. 

Оперативен лизинг е всеки различен от финансов. 

Счетоводно третиране 

Лизингодател 

Финансов лизинг 

Първоначално признаване и оценяване 

На датата на стартиране на лизинга се признава финансов актив, вземане, в размер на нетна 

инвестиция в лизинга. 
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Първоначално оценката на нетната инвестиция включва: 
• всички преки разходи свързани с лизинга; 

• сегашна стойност на лизинговите плащания; и  

• сегашна стойност на всяка гарантирана остатъчна сума, полагаща се на 

лизингодателя, 

Последващо отчитане 

Последващо лизингодателят признава финансов приход в текущата печалба или загуба за 

периода на финансовия лизинг, който се определя като се прилага постоянен процент на 

възвръщаемост на нетната му инвестиция на лизингодателя. 

Лизинговите плащания за периода на лизинга се отчитат срещу намаление на главницата и 

начисления за вземането  по лизинг за лихва. 

Оперативен лизинг 

Лизингодателят продължава да отчита отдадения под оперативен лизинг актив в неговия 

отчет за финансовото състояние, като признава в текущите си разходи  неговата амортизация. 

Амортизационната политика за наетите активи е последователна с обичайната политика на 

лизингодателя за подобни активи, освен ако са налице специални условия в лизинговия договор. 

Първоначалните преки разходи, възникнали при договарянето и организирането на лизинга 

се капитализират към стойността на актива и се признават като разход за срока на договора на 

същата база, както и приходите. 

Приходът от лизинг се признава на линейна база за периода на лизинговия договор (дори ако 

той не се получава на такава база), освен ако друга систематична база не е по-представителна за 

ползите, произтичащи от наетия на лизинг актив. 

 
Оповестявания 

Финансов лизинг 

Оповестявания на самия МСФО 16 са свързани с предоставяне на информация за: 

• печалба от продажбата на актива; 

• финансов (лихвен) приход от нетната инвестиция в лизинга; 

• друг доход на база променливи лизингови плащания, невключени в измерването на нетната 

инвестиция; 

• съществени промени в отчетната стойност на нетната инвестиция; и  

• матуритетен анализ на лизинговите плащания – за всяка от годините от 1 до 5 и общо над 5, 

като се представи и равнение между недисконтираните плащания, намалени със сумата на 

нереализирания финансов приход – за равнение спрямо нетната инвестиция по лизинга. 

Оповестяванията по реда на МСФО 7 остават също валидни. 
 
Допълнително, необходимо е да се правят оповестявания относно лизинговата дейност, както 

и за рисковете свързани с нея  и лизинговите вземания. 
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Оперативен лизинг 

Оповестявания на самия МСФО16 са свързани с предоставяне на информация за: 

• приходи от лизинг 

• Приходи от променливи лизингови плащания, които не са обвързани с индекс или лихвен 

процент. 

• Матуритетен анализ на лизинговите плащания – за всяко от годината от 1 до 5 години и 

общо над 5 години. 

Оповестяванията съгласно изискванията на МСС 16, 38,40, 41 са също валидни. 

Както при финансовия лизинг, и при оперативния лизинг се изискват оповестявания относно  

вида на лизинговата дейност, както и за рисковете свързани с нея и правата върху отдадените активи 

и как ръководството управлява тези права. 

 
Продажба и обратен лизинг 

Този тип операции включва продажбата от страна на предприятието-лизингополучател 

(продавач) на един актив и купувач- лизингодателя и  наемането му обратно на лизинг от 

предпирятието-лизингополучателя. Счетоводното им третиране зависи от обстоятелството дали 

са налице изискванията за признаване на продажба на МСФО 15. 

Ако критериите на МСФО 15 са изпълнени: 

� Продавачът-лизигнополучател отчита, в резултат на обратния лизинг, актив “право на 

ползване” пропорционално спрямо предишната балансова стойност на база частта от правото 

запазен у него при продажбата. Той отчита ефект от освобождаването на този актив в 

текущата печалба или загуба само относно частта прехвърлена към купувача-лизингодател; и 

� Купувачът-лизингодател отчита покупката на актив съгласно релевантните стандарти 

МСС16, МСС38, МСС40, и при обратния лизинга – той отчита лизинга по изискванията 

МСФО16. 

При разлика между справедливата стойност на актива и/или на пазарните равнища на 

лизинговите вноски спрямо съответните договорени суми, разликите се отчитат като предплащания 

или допълнително финансиране.  

Ако критериите на МСФО 15 не са изпълнени: 

� Продавачът-лизигнополучател продължава да отчита съответния актив и признава 

финансово задължение за получената сума от изпълнената операция; и 

� Купувачът-лизингодател отчита финансов актив за получената сума по сделката. 

И двете страни отчитат финансов пасив или респ. финансов актив по реда на МСС39 или на 

МСФО 9, като прилагат правилата за признаване, оценяване, представяне и оповестяване, вкл. 

оповестяванията по реда и на МСФО7.   
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Ефекти от прилагането 

Въвеждането на този стандарт ще доведе до съществени промени в структурата и ключови 

показатели както на отчета за финансовото състояние, така и на отчета за печалбите или загубите на 

определени лизингополучатели  -  особено търговци, хотели, молове, авиолинии и др. под). По-

специално то ще доведе до: 

� признаване на нови активи, и   

� признаване на финансови задължения  

на съществена стойност, със значителен ефект върху съотношение “дълг:собствен капитал” и ROCE;  

� промяна на типа на разхода и разпределението му по периоди – от лизингова вноска (наемна 

плата) към разход за амортизация и лихвен разход, от равномерен разход по периоди към по-

висок общ разход в първите години на общия период 

със значителен ефект върху ключови показатели като EBIDTA, EPS.    
 

Прилагане за първи път 

В разпоредбите за преминаване към този стандарт са предвидени две възможности: 

1. Пълно ретроспективно приложение, или  

2. Модифицирано ретроспективно приложение, при което важното е, че се допуска: 

� запазване на класификацията по стария стандарт на вече влезлите в сила договори към датата 

на преминаването; 

� запазване на третирането на сделки по продажба и обратен лизинг, осъществени преди 

преминаването; 

� оценката на актива ”право-на-ползване” и задълженията по лизинг (освобождаване от пълно 

ретроспективно преизчисление) към датата на преминаване. 

При модифицираното ретроспективно приложение не се изисква преизчисление на 

сравнителните данни и целият кумулативен ефект се представя като корекция на началното салдо на 

натрупаните печалби или друг подходящ компонент на собствения капитал. 

 

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не 

представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да 

се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. 

София 1504, ул. "Оборище" № 38. 

 

 


