КРМСФО Разяснение 19: Погасяване на финансови пасиви
с инструменти на собствения капитал
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 662/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни
стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с разяснение 19 на Комитета за разяснения
на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) и с Международен
стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1255/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на
Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен
стандарт 12, Международни стандарти за финансово отчитане 1 и 13 и Разяснение
20 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово
отчитане (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 на Комисията от 22 ноември 2016 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
Международен стандарт за финансово отчитане 9 (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2075 на Комисията от 29 ноември 2019 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на международни счетоводни стандарти 1, 8, 34, 37 и 38, международни стандарти за
финансово отчитане 2, 3 и 6, разяснения 12, 19, 20 и 22 на Комитета за разяснения на
международните стандарти за финансово отчитане и Разяснение 32 на Постоянния комитет за
разясненията (текст от значение за ЕИП)*
ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 2

Забележка: * Измененията съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2075 се прилагат за
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 година.
Дружествата прилагат посочените в член 1 изменения най-късно от началната дата на първата
си финансова година, започваща на или след 1 януари 2020 г.
Позовавания

- (Изм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2075, ОВ L 316, 06/12/2019) Рамка за изготвяне и
представяне на финансовите отчети
* Препратката е към Общите положения за изготвяне и представяне на финансовите
отчети на КМСС, приети от СМСС през 2001 г. и действащи към момента на съставяне на
Разяснението.
- МСФО 2 Плащане на базата на акции
- МСФО 3 Бизнес комбинации
- МСС 1 Представяне на финансовите отчети
- МСС 8 Счетоводни политики, промени в счетоводните прогнози и грешки
- МСС 32 Финансови инструменти: представяне
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- (Отм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) МСС 39 Финансови
инструменти: признаване и оценяване
- (Нов - Регламент (ЕО) № 1255/2012, ОВ L 360, 29/12/2012) МСФО 13 "Оценяване по
справедлива стойност"
- (Нов - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) МСФО 9 Финансови
инструменти.
История на досието

1. Длъжник и кредитор могат да предоговорят условията на финансовия пасив с цел
длъжникът да погаси задължението изцяло или частично, като емитира инструменти на
собствения капитал в полза на кредитора. Тези сделки понякога се наричат "размяна на дълг
срещу капитал" ("debt for equity swaps"). КРМСФО получи запитвания за насоки относно
счетоводното отчитане на подобни сделки.
Обхват

2. Настоящото разяснение разглежда счетоводното отчитане от страна на
предприятието, когато условията на финансовия пасив са предоговорени и в резултат на това
предприятието емитира инструменти на собствения капитал в полза на своя кредитор, с които
погасява изцяло или частично финансовия пасив. Разяснението не се отнася до счетоводното
отчитане от страна на кредитора.
3. Предприятието не прилага настоящото разяснение спрямо сделки в следните ситуации:
а) кредиторът е също пряк или непряк акционер и действа в качеството на пряк или непряк
настоящ акционер;
б) кредиторът и предприятието са контролирани от една и съща страна или страни преди и след
сделката и същността на сделката включва разпределяне на капитал от страна на предприятието
или капиталова вноска в предприятието;
в) погасяването на финансовия пасив чрез емитирането на акции е в съответствие с
първоначалните условия на финансовия пасив.
Въпроси

4. (Изм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) Настоящото
разяснение разглежда следните въпроси:
а) Представляват ли инструменти на собствения капитал на предприятието, емитирани с цел
погасяването изцяло или частично на финансов пасив, „платено възнаграждение" в съответствие
с параграф 3.3.3 от МСФО 9?
б) Как предприятието следва да измери първоначално инструментите на собствения капитал,
емитирани за погасяване на такъв финансов пасив?
в) Как предприятието следва да отчете разликата между балансовата стойност на погасения
финансов пасив и първоначално измерената стойност на емитираните инструменти на
собствения капитал?
Консенсус

5. (Изм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) Емитирането на
инструменти на собствения капитал на предприятието в полза на кредитор с цел погасяване
изцяло или частично на финансов пасив представлява „платено възнаграждение" в съответствие
с параграф 3.3.3 от МСФО 9. Предприятието премахва финансовия пасив (или част от
финансовия пасив) от своя отчет за финансово състояние, само и единствено ако той е погасен в
съответствие с параграф 3.3.1 от МСФО 9.
6. Когато инструменти на собствения капитал, емитирани в полза на кредитор с цел погасяване
изцяло или частично на финансов пасив, са първоначално признати, предприятието ги измерва
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по справедливата стойност на емитираните инструменти на собствения капитал, освен ако
справедливата стойност не може да бъде надеждно измерена.
7. (Изм. - Регламент (ЕО) № 1255/2012, ОВ L 360, 29/12/2012, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067,
ОВ L 323, 29/11/2016) Ако справедливата стойност на емитираните инструменти на собствения
капитал не може да бъде надеждно оценена, тогава инструментите на собствения капитал се
оценяват така, че да отразяват справедливата стойност на погасения финансов пасив. При
оценяването на справедливата стойност на погасен финансов пасив, който включва
характеристика „при поискване" (напр. депозит „до поискване"), параграф 47 от МСФО 13 не се
прилага.
8. Ако е погасена само част от финансовия пасив, предприятието преценява дали платеното
възнаграждение е свързано с промяна на условията на пасива, който остава непогасен. Ако част
от платеното възнаграждение е свързано с изменението на условията на оставащата част от
пасива, предприятието разпределя платеното възнаграждение между погасената част от пасива и
частта от пасива, която остава непогасена. При извършване на разпределението предприятието
разглежда съответните факти и обстоятелства, свързани със сделката.
9. (Изм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) Разликата между балансовата
стойност на погасения финансов пасив (или погасената част от финансовия пасив) и платеното
възнаграждение се признава в отчета за доходите в съответствие с параграф 3.3.3 от МСФО 9.
Емитираните инструменти на собствения капитал се признават първоначално и се измерват към
датата, на която финансовият пасив (или частта от този финансов пасив) е бил погасен.
10. (Изм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) Когато само част от
финансовия пасив е погасена, възнаграждението се разпределя в съответствие с параграф 8.
Възнаграждението, разпределено към оставащия пасив, се взема предвид, когато се преценява
дали условията на този оставащ пасив са променени в значителна степен. Ако оставащият пасив
е бил съществено променен, предприятието отчита изменението като погасяване на
оригиналния пасив и признаване на нов пасив, според изискванията на параграф 3.3.2 от МСФО
9.
11. Предприятието оповестява финансовия резултат, признат съгласно параграфи 9 и 10, като
отделна позиция в отчета за доходите или в обяснителните бележки.
Дата на влизане в сила и преходни разпоредби

12. Предприятието прилага настоящото разяснение за годишните периоди, започващи
на или след 1 юли 2010 година. По-ранното прилагане се разрешава. Ако дадено предприятие
прилага настоящото разяснение за период, започващ преди 1 юли 2010 г., то оповестява този
факт.
13. Предприятието прилага промяна в счетоводната политика в съответствие с МСС 8 от
началото на най-ранно представения сравнителен период.
14. (Отм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016)
15. (Нов - Регламент (ЕО) № 1255/2012, ОВ L 360, 29/12/2012) С МСФО 13,
издаден през май 2011 г., се изменя параграф 7. Предприятието прилага това
изменение, когато прилага МСФО 13.
16. (Отм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016)
17. (Нов - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2016/2067, ОВ L 323, 29/11/2016) С МСФО 9,
публикуван през юли 2014 г., се изменят параграфи 4, 5, 7, 9 и 10 и се заличават параграфи 14 и
16. Предприятието прилага тези изменения, когато прилага МСФО 9.
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