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IFRS 16: чому потрібен новий стандарт стосовно оренди?

•

В даний момент активно використовується позабалансове
фінансування.

•

Право використання орендованого активу саме по собі є
активом.

•

Один метод обліку в орендарів – менше суджень.

•

Інвестори та рейтингові агентства зараз роблять коригування
у зв'язку із зобов'язаннями по операційній оренді (в
середньому, застосовується коефіцієнт 8 до витрат з оренди) спрощення оцінки.

•

Відповідно до досліджень РМСФЗ, такі коригування дуже
усереднені, тому призводять до переоцінки або недооцінки
боргу різних компаній – визнання всієї оренди на балансі
збільшить точність оцінки.

2,2 трлн. дол. США – невизнані
зобов'язання за договорами операційної
оренди *

«Одне з моїх самих амбітних
прагнень, перш ніж я помру, встигнути політати в літаку, який
відображений в бухгалтерському
балансі авіаперевізника ...»
Сер Дэвид Твіді
Квітень 2008 року

* Дані IASB, підготовлені на основі вибірки з 30,000 публічних компаній, які готують звітність за МСФЗ або US GAAP
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Визначення і класифікація
IFRS 16 vs IAS 17
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«ОРЕНДА» — визначення: IAS 17

Передача права
використовувати об'єкт
оренди

Угода, за якою орендарю надається
право використовувати об'єкт оренди
протягом обумовленого терміну
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$

Орендний платіж

В обмін на орендні платежі на користь
орендодавця
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«ОРЕНДА» — визначення: IFRS 16

Ні

Чи ідентифіковано актив?
Так
Чи отримує орендар практично всі
економічні вигоди?

Ні

Так
Чи визначає орендар спосіб використання
активу?

Ні

$

Договір не містить
компоненту оренди

Так
Договір є орендою або містить компонент
оренди
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«ОРЕНДА» — визначення: IFRS 16

Хто приймає рішення, «яким чином та з якою ціллю» використовувати актив впродовж всього
періоду його використання?
Умови визначаються договором

Покупець

Покупець
управляє
активом або дає
іншим особам
вказівки по
експлуатації активу

Постачальник
Покупець
спроектував актив

Договір є орендою або містить компонент оренди (при
виконанні критеріїв)

Інше

Договір не містить компоненту
оренди

Права постачальника мають захисний характер
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«ОРЕНДА» — визначення: IFRS 16
Відмінності:

Оренда
Відповідно до МСФЗ (IFRS) 16:

Відповідно до МСФО (IAS) 17:

Договір в цілому або окремі компоненти є
договором оренди, якщо за цим договором
передається:

Оренда - це договір, згідно з яким
орендодавець передає орендарю:

• Право контролювати використання
ідентифікованого активу, а саме:
- Право отримувати практично всі економічні
вигоди від використання ідентифікованого активу;
- І безумовне право визначати спосіб
використання ідентифікованого активу;
• протягом певного періоду в обмін на
відшкодування

• Право на використання актива
- Фінансова оренда - оренда, що передбачає
передачу практично всіх ризиків і вигод,
пов'язаних з використанням активу, вигод,
пов'язаних з володінням активом (всього 8
критеріїв, дотримання одного з яких достатньо для
визнання фінансової оренди);
- Право власності в кінцевому підсумку може як
передаватися, так і не передаватися.
• протягом узгодженого періоду часу в обмін на
платіж або ряд платежів
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Класифікація - відмінності:

Оренда: класифікація
Відповідно до МСФЗ (IFRS) 16:
В основі класифікації лежить право
контролювати використання активу (об'єкта
оренди) (п. B9 МСФЗ (IFRS) 16)

•
•

Розподіл відсутній. При виконанні критеріїв–
Оренда. В іншому випадку– надання послуг.
Є виключення.
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Відповідно до МСФО (IAS) 17:
В основі класифікації оренди лежить розподіл
ризиків і вигод, пов'язаних з володінням
активом (об'єктом оренди), між орендодавцем і
орендарем (п. 4 МСФЗ (IAS) 17)

•

Розподіл оренди на 2 види:
- Фінансова оренда
- Операційна оренда

Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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IFRS 16: спрощення для орендарів
Опція, не вимога

Короткострокова
оренда

Оренда об'єктів з
низькою вартістю

≤ 12 місяців при відсутності
опціону на купівлю
(застосовується по класам
базових активів)

≤ 5 000 дол. США
(наприклад) і
без можливості суборенди
(застосовується по кожному
договору оренди окремо)
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Орендодавці
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IFRS 16: визначення оренди
Існування права на заміну

У орендаря відсутнє право на використання ідентифікованого активу, якщо орендодавець має істотне
право замінити актив протягом терміну використання.

Право на заміну є суттєвим, якщо орендодавець:
• Має практичну можливість замінити актив впродовж періоду використання:
− Орендар не може перешкоджати заміні,
− У орендодавця є вільний доступ до альтернативних активів
Умовне право або право, що реалізовується лише на певну дату або після неї, не є істотним.
• Отримає економічну вигоду від реалізації свого права на заміну активу:
− Очікується, що економічні вигоди від заміни перевищать витрати.
При аналізі не враховуються майбутні події, настання яких не рахується вірогідним на початок
орендних відносин.
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IFRS 16: визначення оренди
Істотне право на заміну – приклад 1

Питання:
Умови:
•

Мережа кав'ярень укладає договір з
оператором аеропорту на використання
певної площі аеропорту;

•

Оператор має право в будь-який час
змінити місце розташування кав'ярні;

•

Витрати, пов'язані з переміщенням кав'ярні
для оператора мінімальні - в будівлі
аеропорту багато простору, що задовольняє
необхідні характеристики;

•

Можливість переміщення кав'ярні дозволяє
оператору аеропорту більш ефективно
використовувати простір.
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Чи має мережа кав'ярень право на
використання ідентифікованого
активу:
A. Так
B. Ні
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IFRS 16: визначення оренди
Істотне право на заміну – приклад 1

Відповідь:
B. Ні
Розв’язок:
•

Оператор аеропорту має практичну можливість змінити місцезнаходження кав'ярні;

•

Оператор отримає економічну вигоду від такої заміни - максимізує використання простору

•

Це не оренда.
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Основні зміни в обліку
орендаря
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IAS 17: фінансова оренда, облік у орендаря

Орендар
• Орендований актив
• Зобов’язання

Орендодавець
• Дебіторська заборгованість («Чиста
інвестиція в фінансову оренду»)

• Амортизація

• Прибуток від продажу

• Фінансові витрати

• Фінансові доходи
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IAS 17: операційна оренда, облік у орендаря

Орендар

Передоплати / нарахування по
орендним витратам

• Витрати з операційної оренди

Орендодавець
• Орендований актив
• Передоплати / нарахування по
орендним витратам
• Амортизація

• Дохід від операційної оренди
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IFRS 16: Первісне визнання
Оцінка активу та зобов’язання

Зобов'язання з оренди

Актив в формі права використання

Приведена вартість майбутніх орендних платежів,
дисконтованих з використанням процентної ставки,
закладеної в договорі оренди (або ставки залучення
додаткових позикових коштів орендарем).

Оцінюється за первісною вартістю, яка включає в
себе:

Майбутні платежі включають:
• Фіксовані платежі (включаючи по суті фіксовані
платежі), за вирахуванням стимулюючих платежів до
отримання;
• Змінні орендні платежі, які залежать від індексу
або ставки;
• Гарантії ліквідаційної вартості;
• Ціну виконання опціону на покупку (при наявності
достатньої впевненості в тому, що орендар виконає
опціон);
• Штрафи за припинення оренди, якщо термін
оренди відображає виконання орендарем опціону на
припинення оренди.

© 2018 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

• Первісну оцінку зобов'язання;
• Орендні платежі, вже виплачені на дату початку
оренди або до неї, за вирахуванням вже отриманих
стимулюючих платежів;
• Первісні прямі витрати;
• Оцінка витрат по демонтажу базового активу,
відновленню ділянки або базового активу,
зобов'язання за якими виникає на дату початку
оренди.

Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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IFRS 16: облік в орендаря
Зобов’язання з оренди

Зобов'язання з
оренди

=

Приведена
вартість
орендних
платежів

+

Приведена
вартість
очікуваних
виплат в кінці
періоду оренди

Основні данні

Період
оренди
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Орендні
платежі

Ставка
дисконтування
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IFRS 16: облік в орендаря
Термін оренди

Термін оренди, який не
підлягає достроковому
припиненню

Нараховується на дату
початку оренди та включає
періоди без орендної плати

Право продовження оренди

Право припинення оренди

Достатня впевненість

Фактори для розгляду (все, що призводить до виникнення
економічного стимулу):
• передбачені договором умови для додаткових періодів в
порівнянні з ринковими ставками;
• значні вдосконалення орендованого майна;
• витрати, пов'язані з припиненням оренди;
• значення базового активу для діяльності орендаря
(спеціалізований, місце розташування, наявність
альтернатив);
• умови в зв'язку з виконанням опціону і ймовірність того, що
такі умови будуть мати місце.
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IFRS 16: облік в орендаря
Термін оренди

Термін оренди, який не підлягає достроковому припиненню

+
Термін
оренди

=

Можливі періоди продовження оренди, якщо існує достатня
впевненість в тому, що орендар скористається опціоном на
продовження оренди

+
Періоди після дати можливого припинення оренди, якщо існує
достатня впевненість в тому, що орендар не скористається
опціоном на припинення оренди
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IAS 17: подальший облік фінансової оренди - орендар

Зобов’язання

Мінімальні орендні платежі

Зменшення
зобов’язання

Амортизація активу впродовж
найменшого періоду:
• Термін оренди
• Термін корисного використання

Фінансові витрати

Умовна орендна плата – в звіті про фінансові
результати (витрати періоду)

© 2018 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Актив

Метод амортизації – як і для інших активів
відповідної групи (в орендаря)
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IFRS 16: Подальший облік
Оцінка зобов’язань з оренди

Зобов’язання з
оренди

• Обліковується за амортизованою вартістю;
• Процентні витрати визнаються в звіті про прибутки і збитки;
• Ставка дисконтування не переглядається (є винятки).

Перегляд ставки
дисконтування

• Зміна терміну оренди (у зв'язку з переглядом ймовірності виконання
опціону на продовження або дострокового припинення оренди);
• Зміна оцінки опціону на покупку базового активу;
• Зміна платежів, обумовлена зміною плаваючої процентної ставки.

Переоцінка
зобов’язання з
оренди

• Зміна терміну оренди;
• Зміна оцінки опціону на покупку базового активу;
• Зміна сум, які, як очікується, будуть сплачені стосовно гарантії
ліквідаційної вартості;
• Зміна майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або
ставки, що використовуються для визначення таких платежів.
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IFRS 16: Подальший облік
Оцінка активу в формі права використання

Модель обліку за первісною вартістю

Інші моделі обліку

Первісна вартість

• Можна застосовувати облік за переоціненою
вартістю,

• Накопичена амортизація
(МСФО (IAS) 16);

• Накопичені збитки від знецінення (МСФО (IAS)
36);
+/- Переоцінка зобов’язання з оренди:
• якщо актив списаний до нуля, подальше
зменшення в результаті переоцінки зобов'язання
відображається в прибутках і збитках.

© 2018 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

− якщо така модель обліку застосовується до
аналогічних класів основних засобів
відповідно до МСФО (IAS) 16;
• Обов'язково застосовувати облік за
справедливою вартістю для всіх активів в формі
права користування, які відповідають
визначенню інвестиційної нерухомості,
− якщо така модель застосовується стосовно
інвестиційної нерухомості відповідно до МФСО
(IAS) 40.

Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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IFRS 16: : Подальший облік
Модифікація оренди

Модифікація оренди – Зміна сфери використання договору оренди чи відшкодування за оренду, яка не була
передбачена початковими умовами оренди.

Обліковувати зміни як новий договір оренди
• модифікація збільшує сферу застосування договору
оренди (за рахунок додавання права користування
одним або декількома базовими активами) і
• відшкодування за оренду збільшується на величину,
співмірну з ціною окремого договору на збільшений
обсяг (а також на відповідні коригування такої ціни,
що відображають обставини конкретного договору)

Продовжувати облік існуючої оренди
На дату вступу в силу модифікації:

• розподілити відшкодування в модифікованому
договорі оренди,
• визначити новий термін оренди,
• переоцінити зобов'язання по оренді (шляхом
дисконтування переглянутих орендних платежів з
використанням переглянутої ставки дисконтування):
− При частковому розірвання договору зменшується балансова вартість активу, прибуток
або збиток визнається у складі звіту про фінансові
результати;
− За інших модифікацій - коригується вартість
активу.
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Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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Основні зміни в обліку
орендодавця

25

IAS 17: облік фінансової оренди - орендодавець

Первісне визнання

Подальший облік

Дебіторська заборгованість («Чиста
інвестиція» в фінансовий актив)
(приведена вартість валових інвестицій в
оренду)

Фінансовий дохід

Прибуток від «продажу» (вибуття активу)
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Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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IFRS 16: облік фінансової оренди - орендодавець

Схожість з МСФО (IAS) 17

Відмінності від МСФО (IAS) 17

• Критерії класифікації оренди.

• Визначення оренди.

• Модель фінансової оренди.
• Модель операційної оренди.

• Вимоги стосовно угод продажу з подальшою
орендою.
• Вимоги стосовно суборенди.

• Порядок обліку модифікацій умов оренди.
• Вимоги до розкриття інформації.

Моделі обліку для орендаря та орендодавця не симетричні!
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Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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IFRS 16: облік в орендодавця
Основні зміни

Платежі по оренді:
Визначення оренди

Початкові витрати - визначення та
облік аналогічні обліку початкових
витрат за договорами відповідно до
МСФЗ (IFRS) 15

Термін оренди
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Зберіглася
класифікація оренди
(операційна та
фінансова)

•

По суті фіксовані платежі,

•

Змінні платежі, залежні від
ставки або індексу

Суборенда
Облік двох окремих договорів (в
якості орендаря та орендодавця)

Модифікації договорів оренди

Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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IFRS 16: облік в орендодавця
Суборенда – проміжний орендодавець

Визнання і класифікація

Облік договору фінансової суборенди

Проміжний орендодавець повинен враховувати
При укладанні договору суборенди, проміжний
основний договір і договір суборенди як два окремі орендодавець:
договори.
Класифікація:
• Списує актив в формі права користування і
визнає чисті інвестиції в оренду,
• якщо основний договір оренди є
• Визнає різницю між вартістю активу в формі
короткостроковою орендою, до якого компанія
права користування і чистими інвестиціями в
застосовує виключення з визнання, то
оренду в звіті про прибутки і збитки,
суборенда має класифікуватися як операційна
• Залишає на балансі зобов'язання за основним
оренда;
договором оренди.
• в інших випадках суборенда класифікується
виходячи з характеристик активу в формі права
Протягом терміну суборенди проміжний
користування, а не базового активу:
орендодавець визнає як фінансовий дохід від
− частіше буде класифікуватися як фінансова
суборенди, так і витрати на відсотками по основній
оренда.
оренді.
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Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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Вплив на фінансову звітність

30

IFRS 16: вплив на звітність
Розподіл витрат на оренду протягом часу змінюється

Порівняння лінійного методу і майбутньої
моделі «прискореного визнання» витрат
2900

Річні витрати
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Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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IFRS 16: вплив на звітність

Звіт про фінансовий стан

Актив


Зобов'язання

У орендаря збільшяться активи, але також
зросте обсяг його боргових зобов'язань
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Звіт про фінансові результати

Амортизація

Відсотки

Грошова орендна
плата

• Загальна сума орендних витрат буде вище на
початкових стадіях оренди, навіть якщо орендні
платежі є постійними.

Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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IFRS 16: вплив на звітність
Застосування МСФЗ 16 приведе до збільшення EBITDA, але також збільшить чистий
борг

Очікуваний вплив застосування МСФЗ 16 на ключові статті звітності
представлено нижче:

Показник фінансової звітності

Вплив

Необоротні активи
Всього активи

Чистий борг (вкл. фінансові зобов'язання)
Капітал/ Чисті активи (в перші роки)
Операційний прибуток

МСФЗ 16 має суттєвий
вплив на звітність. Крім
інших факторів, ступінь
впливу залежить від
вибору облікової
політики та прийнятих
суджень

Фінансові витрати
EBITDA

EBITDAR
Прибуток до оподаткування

Без змін
Залежить

Грошовий потік від операційної діяльності
Грошовий потік від фінансової діяльності

Чистий грошовий потік
© 2018 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Без змін
Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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Опції переходу на МСФЗ
(IFRS) 16

34

Перехідні положення
Визначення оренди

Організація не зобов'язана повторно аналізувати, чи є договір в цілому або його окремі компоненти
договором оренди на дату першого застосування.
Замість цього організація може:

• застосовувати МСФЗ (IFRS) 16 щодо договорів, які раніше були ідентифіковані як договори оренди
відповідно до МСФЗ (IAS) 17 і КТМФЗ (IFRIC) 4;
• не застосовувати МСФЗ (IFRS) 16 щодо договорів, які раніше не були ідентифіковані як такі, що
містять ознаки оренди відповідно до МСФЗ (IAS) 17 і КТМФЗ (IFRIC) 4.
Нове визначення оренди повинно застосовуватися до договорів, укладених або змінених на дату
першого застосування стандарту або пізніше.
Якщо організація вирішила застосовувати це положення:

• Застосувати це спрощення до всіх договорів;
• Розкрити факт застосування цього спрощення.
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Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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Перехідні положення
Варіанти переходу для орендаря
Застосування стандарту обов'язково для річних періодів, що починаються 1 січня 2019
року або після цієї дати. Дострокове застосування дозволено для тих, хто одночасно
застосовує МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами».
Січень 2018

Варіант 1 – ретроспективно
для всіх балансів
Варіант 2 – ретроспективно,
з відображенням
накопиченого ефекту в
складі нерозподіленого
прибутку

Січень 2019

Перше
застосування
• Порівняльна інформація не коригується
• Різниця між визнаними активами та зобов'язаннями на 1 січня 2019
року відображається в складі вхідного нерозподіленого прибутку
• Зобов'язання розраховуються по договорам оренди, які діяли на 1
січня 2019 року, з використанням ставки запозичення на цю дату
• Активи оцінюються одним з двох методів:

Варіант 2А
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Січень 2020

Варіант 2Б

• Актив оцінюється так, якби МСФЗ • Актив оцінюється як рівний
16 застосовувався завжди
зобов'язанню (скоригованому на
(використовуючи ставку
передоплати та нарахування)
запозичення на 1 січня 2019
роки)
Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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IFRS 16: вплив на звітність

Варіанти переходу Переваги

Недоліки

Варіант 1

• Найкраща опція
с точки зору концепції МСФЗ

• Ймовірне зменшення чистих активів /
капіталу Компанії
• Необхідно оцінити ставку дисконтування
в момент початку дії кожного договору
• Більш високі трудовитрати на повний
ретроспективний перерахунок

Варіант 2А

• Не виникає необхідність
оцінювати ставку
дисконтування по кожному
договору ретроспективно

• Ймовірне зменшення чистих активів /
капіталу Компанії

Варіант 2Б

• Чисті активи/капітал Компанії
не змінюються
• Не виникає необхідність
оцінювати ставку
дисконтування по кожному
договору ретроспективно

• Ймовірна більш висока балансова
вартість активів, і, отже, більш високі
щорічні витрати після застосування
МСФЗ 16, ніж у варіантах 1 і 2А

При виборі варіанту переходу на МСФЗ 16 ми радимо провести моделювання та
оцінити вплив кожного варіанту на звітність
© 2018 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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Практичні аспекти
переходу на МСФЗ 16

38

IFRS 16: Практичні аспекти переходу
Час діяти
Ключові питання:
• Чи знаєте ви, які з договорів
Компанії є договорами оренди
в визначенні МСФЗ 16?
• Чи вибрали ви вже спосіб
переходу на МСФЗ 16?
• Чи оцінили ви можливості
застосувань винятків і
практичних послаблень?
• Чи визначилися ви вже з ІТрішеннями реалізації
положень МСФЗ 16?
• Чи визначили ви вже ставки
дисконтування, які будете
використовувати для різних
об'єктів оренди?
• Чи оцінили ви можливий
ефект від застосування МСФЗ
16 на фінансову звітність?
• Чи подумали ви про
можливість зміни стратегії в
області оренди в зв'язку з
МСФЗ 16?

© 2018 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»

Чому необхідно розпочинати підготовку вже зараз?
МСФЗ 16 «Оренда» матиме істотний вплив на наступні показники:
• Активи та зобов'язання
• Амортизація, витрати по оренді і відсоткам
• Операційні і фінансові грошові потоки
• EBIT і EBITDA
Розробка облікової політики та суджень підніме наступні питання:
• Ідентифікація договору оренди відповідно до нового визначення
• Вибір варіантів переходу на новий стандарт
• Використання винятків - короткострокові договори та активи з низькою
вартістю
• Агрегація ідентичних об'єктів в «портфелі»
• Облік права на пролонгацію або припинення договору при визначенні
терміну оренди
• Визначення ставки дисконтування
• Застосування МСФЗ 16 до нематеріальних активів

Реалізація стратегії в області ІТ-рішень потребує суттєвого часу:
Облік договорів оренди може бути здійснений як на базі існуючих ERP
систем, так і на базі окремих продуктів. Модифікація існуючих систем і
впровадження нових продуктів можуть вимагати істотних ресурсів і часу.
Застосування положень стандарту вимагає аналізу великого
масиву даних:
До 80 умов в кожному договорі оренди може вплинути на фінансові
показники
Зміни в МСФЗ: МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
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Питання
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Питання:
• а если в договоре
указано, что объект
используется только под
офис или под склад - это
есть ограничение
использование?
• то есть услуги по
хранению товара
(подразумевающие
аренду площади) не
попадают под стандарт
16?

Відповідь
• Якщо в договорі вказано ціль використання приміщення потрібно аналізувати чи не носить даний пункт договору
захисний характер. наприклад, щоб в бізнес центрі не
відкрили виробництво і т.д. Також це може бути типовий
договір, де вказано ціль використання об'єкту оренди.
Потрібно аналізувати комплексно всі умови договору щодо
використання приміщення.

• Щодо оренди площі під зберіганням - потрібно в першу чергу
аналізувати чи ідентифіковано актив, який орендується. якщо
це конкретне приміщення, яке не може бути замінене в будьякий момент орендодавцем, то це може бути оренда (при
виконанні інших вимог стандарту). якщо ж актив не
ідентифіковано (наприклад, це може бути будь-яке місце в
великому складі), то це швидше за все будуть послуги, а не
оренда. Потрібен більш детальний аналіз договору.
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Питання:
• а сели договор аренды
земли, там есть четкое
указание использования
земельного участка - он
объект аренды или услуги
пользования. имеется
ввиду аренду земельного
конкретного участка у
города под строительство,
под эксплуатацию под
торговыми объектами, под
эксплуатацию под
помещениями
• Правильно ли я понимаю,
что если мы
пересматриваем ставку
дисконтирования то мы
должны и обязательства
пересмотреть? Мы же не
можем пересмотреть
ставку дисконтирования
без пересчета
обязателсьтв - верно?

Відповідь
• Щодо цілі використання землі - це найчастіше права
захисного характеру (наприклад, щоб на с/г землі не вели
промислове виробництво і тим самим не псували її технічні
характеристики і т.д.). і якщо виконуються інші умови
стандарту, то такі договори будуть орендою. Ціль оренди
землі в місті також може вказуватися як захисна міра.
наприклад, щоб орендар не побудував завод на орендованій
території. Оскільки для демонтажу цього заводу після
закінчення чи розірвання договору орендодавець змушений
буде понести суттєві витрати. Умови договору потрібно
аналізувати комплексно і часто це може бути зоною суджень
менеджменту.

• Так, вірно. При перегляду ставки дисконтування,
зобов'язання та актив будуть переоцінюватися (МСФО 16.4243).
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• В моем понимании в
стандарте есть 2 термина:
"Reassessment of the lease
liability" и "Lease
modifications".
Подскажите, пожалуйста,
ключевые отличия между
данными терминами?
Или же "Lease
modification" и является
по сути "Reassessment of
the lease liability"? Не
совсем понял различия
между данными
понятиями по стандарту.

• Модифікації договорів оренди фактично діляться на 2 групи:
1) коли виникають зміни до існуючих умов в договорі оренди
(продовжили термін, змінили несуттєво суму і т.д.) і його
переоцінюють (reassessment of lease liability); 2) відбувається
суттєва змін умову договору (наприклад, додається окремий
об'єкт оренди) - тоді признається окрема оренда. Тобто, по
суті, reassessment це один з можливих наслідків в результаті
модифікації договору.

• при субаренде земли,
объект аренды будет
учитываться у всех
участкников договорных
отношений:
арендодателя, арендатора
и субарендатора ?

• Так, при суборенді може виникати ситуація, коли актив
відображається і в орендодавця, який передає його в
суборенду (у формі чистої інвестиції в оренду), і в орендаря.
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• Как определить
обязательство по аренде
и стоимость актива при
аренде земли под
зданием?

• Має бути зроблена первісна оціка визнання зобов'язання та
активу з права використання так само як і для інших активів
(МСФО 16.23-28).

• Добрий день. Орендовані
у держави зем.ділянки
(термін - 49 років)
потрібно брати на баланс,
як право оренди?
Зем.ділянок кілька
десятків тисяч (діяльність
компанії - енергетика,
Обленерго)

• Необхідно проаналізувати чи є в договорі ідентифікований
актив, чи отримує орендар практично всі економічні вигоди,
чи визначає орендар спосіб використання активу, якщо так,
то це аренда або договір містить компонент оренди. Додаток Б
до МСФЗ 16, параграф Б31 буде мати схему, що може
допомогти зробити оцінки чи є договір орендою або містить
компоненти оренди.

• аренда земли - это всетаки налог или аренда?

• Інтерпретація (IFRIC 21) стосовно податків зазначає, що він
використовувається якщо до об'єкти аналізу не можна
застосувати інші стандарти.
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• Добрый день. При переходе
на МСФО в целом с
01.01.2019, необходимо ли
при предоставлении
сравнительных данных на
01.01.2018 учитывать
нормы МСФО 16?

• При варіаті 2, а саме переході з 1 січня 2019 року
(ретроспективно з відображенням накопиченого ефекту в
складі нерозподіленого прибутку), порівняльна інформація не
коригується. Тільки надаються описові пояснення різниць та
перелік парктичних прийомів (practical expedients), що були
застосовані при переході на МСФЗ 16.

• Нужно ли согласовывать
признание права
пользования с
арендодателем: или у нас
свой учет, а у них свой?
Ведь арендодатель может
не использовать МСФО и
актив будет и у них на
балансе и у нас?

• В узгоджені немає необхідності, оскільки облік не
симетричний. Можлива ситуація, коли актив буде на балансі в
орендатора, а актив з права використання - в орендатора.

• Уточните пожалуйста, сами
арендные платежи
ежемесячные по аренде
земли, как будут
классифицироваться в
учете?
у арендатора

• У звіті про рух грошових коштів орендні платежі будуть
відображатися в якості погашення фінансово заборгованості.
Витрати суб'єкта господарювання будуть не пов'язані з
арендними платежами, а тепер буде існувати амортизація
актив з права використання й фінансові витрати, пов'язані з
зобов'язанням за орендою.
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• Использование помещений
под coworking попадает под
действие МСФО 16?

• Необхідно аналізувати чи є в такому випадку ідентифікований
актив, а також чи отримує орендар практично всі економічні
вигоди, чи визначає орендар спосіб використання активу,
якщо так, то це аренда або договір містить компонент оренди.
Додаток Б до МСФЗ 16, параграф Б31 буде мати схему, що
може допомогти зробити оцінки чи є договір орендою або
містить компоненти оренди.

• Вопрос по определению
срока аренды: юридически
договор краткосрочный, но
по факту аренда
долгосрочная без
конкретного определения
срока, согласно
операционного процесса нет
плана на прекращения
аренды в принципе, то как
все-таки определить срок?

• Даний договір потребує додаткового вивчення. Ймовірно, це
буде зона судження керівництва з урахуванням економічних
стимулів.
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