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GIỚI THIỆU VỀ IFRS 16

Vào tháng 1 năm 2016, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) đã ban hành Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số
16 - Thuê tài sản (“IFRS 16”), chuẩn mực bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
IFRS 16 tác động chủ yếu tới bên đi thuê hiện đang có giá trị lớn và khối lượng lớn thuê hoạt động, bên cho thuê
không bị ảnh hưởng nhiều bởi chuẩn mực mới.
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IFRS 16 - SỰ THAY ĐỔI SO VỚI IAS 17
Việc ghi nhận
IFRS 16

Bên đi thuê KHÔNG cần phải phân biệt giữa Tài sản thuê tài chính (trên bảng cân đối kế toán) và Tài sản thuê hoạt động (ngoài
bảng cân đối kế toán).
Bên đi thuê phải ghi nhận hầu hết các hợp đồng thuê tài sản trên bảng cân đối kế toán, ngoại trừ đối với các hợp đồng thuê Tài
sản ngắn hạn (dưới 12 tháng), Hợp đồng thuê Tài sản trong đó tài sản thuê có giá trị thấp (máy tính cá nhân, đồ dùng văn
phòng,…).

IAS 17

Bên đi thuê cần phải phân biệt giữa Tài sản thuê tài chính (trên bảng cân đối kế toán) và Tài sản thuê hoạt động (ngoài bảng
cân đối kế toán).

Việc trình bày trên Báo cáo tài chính
IFRS 16

IAS 17

CĐKT

Bên đi thuê sẽ ghi nhận Tài sản thuê hoạt động như là tài sản và nợ phải trả trên
bảng cân đối kế toán.

Bên đi thuê ghi nhận Tài sản thuê hoạt động
ngoài bảng Cân đối kế toán.

KQ HĐKD

Bên đi thuê phải ghi nhận chi phí khấu hao cho các tài sản thuê hoạt động.

Bên đi thuê ghi nhận chi phí thuê hoạt động
vào chi phí trong kỳ.

LCTT

Chỉ một phần của khoản thanh toán tiền thuê phản ánh chi phí lãi của khoản đi thuê
có thể được trình bày ở dòng tiền hoạt động kinh doanh (tùy thuộc vào chính sách
kế toán của doanh nghiệp liên quan đến các khoản thanh toán lãi suất). Khoản
thanh toán bằng tiền mặt cho phần gốc của khoản nợ cho thuê được trình bày ở
dòng tiền hoạt động tài chính.

Khoản thanh toán tiền thuê liên quan đến
hợp đồng thuê được phân loại là thuê hoạt
động được trình bày toàn bộ ở phần lưu
chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh.

Các khoản thanh toán cho thuê ngắn hạn, cho thuê tài sản có giá trị thấp và các
khoản thanh toán tiền thuê thay đổi không bao gồm trong giá trị của khoản nợ cho
thuê vẫn được trình bày trong dòng tiền các hoạt động kinh doanh.
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KẾT LUẬN
Nhìn chung, IFRS 16 sẽ ảnh hưởng
đến bảng cân đối kế toán, Bảng lưu
chuyển tiền tệ và các chỉ số liên quan
đến bảng Cân đối kế toán như chỉ số
thanh toán ngắn hạn, số vòng quay tài
sản, EBIT, EBITDA.
Bên cạnh đó, chuẩn mực mới sẽ làm
cho người đọc báo cáo tài chính dễ
dàng hơn khi so sánh các công ty đi
thuê tài sản và các công ty vay tiền để
mua tài sản.
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