IBM Cognos Controller. Rapport och
analys kan ske i båda produkterna.

Addedos IFRS 16 modell

Från och med 1 januari 2019 blir IFRS
16 obligatoriskt. Har du koll på vad det
innebär? För leasegivaren kvarstår
begreppen
finansiell
respektive
operationell leasing. Det betyder att
dagens redovisning i princip blir
oförändrad. Men för leasetagaren ser
det annorlunda ut.
Det nya synsättet är att leasetagaren
(det företag som hyr en tillgång) har en
rättighet att använda en tillgång under
en specifik tidsperiod och på samma
gång en skyldighet att betala för denna
rättighet. Det finns såklart undantag.
Avtal som är kortare än 12 månader och
de som avser tillgångar uppgående till
mindre belopp skall inte redovisas enligt
den nya standarden. Leasetagaren
redovisar skyldigheten att betala för
denna rättighet värderad till nuvärdet av
framtida betalningar.

Processen
Kontraktsinformationen kopieras med
IBM Cognos Controllers standard
funktionalitet från månad till månad,
bolagen uppdaterar och rapporterar in
eventuella nya kontrakt.
Koncernteamet gör beräkningar i IBM
Planning Analytics och siffrorna läses
tillbaka in i IBM Cognos Controller där
konsolidering nu kan ske.
Rapport och analys av perioden med
eller utan IFRS bokningar per kontrakt,
bolag, underkoncern eller på topp
koncernen kan sedan ske i IBM
Cognos Controller eller IBM Planning
Analytics.

Leasingkostnaderna som bolagen
redovisat ersätts i koncernredovisningen enligt IFRS med kostnader för
avskrivning och ränta.
När ska man börja? Senast den 31
december 2018 måste IFRS 16
implementeras, innan nästa räkenskapsår börjar.
I vår IFRS 16 modell använder vi IBM
Cognos Controller för inmatning av
kontraktsinformation, i IBM Planning
Analytics sker beräkningar innan
siffrorna läses tillbaka enligt IFRS 16 till

Inmatning av leasingkontrakt
Inmatningen av kontrakten är enkel
och kan lätt läggas till den
rapporteringsprocess som gäller för all
övrig inmatning i koncernen.
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att vi får beräkning av avskrivningar
och räntekostnader. Angiven
leasingkostnad kommer att reversera
resultaträkningen samt avbetala
skulden och latent skatt beräknas.

Konsolidering och UDBR
Bolagen specificerar per kontrakt vid
sin inmatning en startperiod och en
slutperiod, månatlig leasingkostnad,
förutbetalda eller initiala kostnader,
restvärde som kommer betalas och
eventuell ränta.
Räntan kan också specificeras som en
generell ränta som används i de fall
räntan inte angivits per kontrakt. Den
kan då exempelvis specificeras på en
högre nivå så som per valuta eller per
bolag.

Beräkning av leasingkontrakt
Efter att bolagen färdigställt
rapporteringstillfället för leasingkontrakt
kan koncernen enkelt köra beräkning
och import av IFRS 16 redovisning
tillbaka till IBM Cognos Controller.

Vid konsolidering kan koncernteamet
inkludera den så kallade UDBR
körningen och därmed skapas en
journal per bolag, i lokal valuta enligt
IFRS 16 med de konton er koncern
specificerat för ändamålet.

Rapport och analys
Rapport och analys kan byggas upp i
IBM Cognos Controller men med fördel
även i IBM Planning Analytics.
Ni bygger själva eller med hjälp av
Addedo upp rapporter enligt er
koncerns önskemål.
De statistiska konton som används vid
import från Planning Analytics till
Cognos Controller kan enkelt stämmas
av mot koncernen eller ett bolags
riktiga balans och resultaträkning enligt
IFRS 16.

Vid beräkningen i IBM Planning
Analytics görs nuvärdeberäkning
utifrån månatlig kostnad, ränta och
kontraktsperiod.
Vi tar hänsyn till eventuella initiala och
förutbetalda kostnader så att
beräkningen slutligen ger ett
tillgångsvärde, en leasingskuld samt
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Ett bolag kan analysera effekten av
IFRS 16 som en total eller per kontrakt
alternativt per kategori.

Kontakt
Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta din konsult, någon av våra
konsultchefer eller en säljare.
Koncernen kan få ut sina rapporter
med eller utan IFRS 16 och bygga upp
sina nötter till kvartals- eller
årsredovisningen.
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