LEASING-MODUL
På bakgrunn av økt fokus på håndtering av leieavtaler etter de nye
endringene i IFRS-regelverket, har Escali besluttet å utvikle en nye
leasingmodul i Escali Financials. Den nye leasingmodulen skal være
tilgjengelig for våre kunder senest den 1. januar 2018.
Målsetningen er at systemet da skal ha funksjonalitet som ivaretar
både norske og internasjonale regler for regnskapsføring av
leieavtaler. I tillegg skal modulen gi brukeren en løsning som gir en
vesentlig effektivisering av administrasjon av selskapets leieavtaler.
Hovedinnhold i modulen er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Innlegging av leieavtalens grunndata
Beregning av implisitt rente
Beregning av verdi på leieforpliktelsen
Beregning og regnskapsføring av renter og avdrag
Regnskapsføring av «Rett til bruk»
Håndtering av opsjoner knyttet til leieavtalen
Håndtering av endringer i leieavtalene
Oversikt over kontantstrømmer

Innlegging av leieavtalens grunndata
Systemet gir brukerne en løsning hvor de kan registrere alle typer
leieavtaler. Her kan brukeren angi avtalens løpetid, terminbeløp,
betalingsfrekvens, type leieavtale, startverdi, utkjøpsverdi,
restverdigaranti osv.
Her vil man også kunne registrere opsjoner tilknyttet leieavtalen,
samt service-element eller variable kontantstrømmer.
Basert på disse dataene vil systemet beregne balanseverdier, renter,
avdrag og avskrivninger for hele leieavtalens løpetid.
Beregning av implisitt rente
I leieavtaler hvor terminbeløp og startverdi er oppgitt, vil systemet
kunne beregne den implisitte renten (internrenten) som ligger i
avtalen. Denne benyttes videre for å skille ut renteelementet av
leieavtalens terminbeløp.

Regnskapsføring av
leieavtaler
Fra 1. januar 2019 gjelder nytt IFRS
regelverk for leieavtaler (IFRS 16).
Det skal da i regnskapet for 2019
vises sammenlignbare tall for
fjoråret, så virksomhetene må
allerede begynne å tenke på dette
fra 1. januar 2018.
Hovedtrekkene i det nye IFRSregelverket er at skillet mellom
operasjonelle og finansielle
leieavtaler forsvinner, og alle
leieavtaler skal balanseføres i
regnskapet.
Balanseføring innebærer at
leieforpliktelsen føres som en gjeld
i balansen, med en motsvarende
«rett til å bruke» leieobjektet på
eiendelssiden i balansen.
Verdien av leieforpliktelsen er
nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmer, og
terminbeløpet skal
regnskapsmessig deles opp i en
rente- og en avdragsdel. «Rett til
bruk» posten skal avskrives etter
tilsvarende regelverk som andre
anleggsmidler.
Dette vil i prinsippet innebære at
leieavtaler vil fremstå i balanse og
resultatregnskap på samme måte
som man hadde kjøpt eiendelen og
finansiert den med lån.
For virksomheter som anvender
Norsk Regnskapsstander (NRS 14)
gjelder fortsatt skillet mellom
finansielle og operasjonelle
leieavtaler. Her balanseføres kun
finansielle leieavtaler, mens
operasjonelle leieavtaler
kostnadsføres direkte.

Beregning av verdi på leieforpliktelsen
I tilfeller hvor initiell verdi ikke er kjent vil systemet kunne beregne verdi av leieforpliktelsen
(nåverdi), basert på forventet fremtidig kontantstrøm og en oppgitt inkrementell lånerente. Systemet
vil også kunne beregne verdi av korrigert leieforplikelse ved endringer i leieavtalen som innebærer at
ny verdi må beregnes og regnskapsføres.
Beregning og regnskapsføring av renter og avdrag
Systemet splitter opp terminbeløpet i renter, avdrag, termingebyr og serviceelement, basert på
avtalens vilkår og evt beregnet implisitt renter. Dette regnskapsføres og godkjennes, og overføres til
selskapets regnskapssystem.
Det vil også være mulig å regnskapsføre påløpte renter på leieavtaler underveis i terminen, slik at
man får rentekostnader som løpende representeres i regnskapet.
Regnskapsføring av «Rett til bruk»
Systemet beregner og fører transaksjoner for innregning, avskrivninger og eventuelle nedskrivning av
«Rett til bruk». I tillegg vil korreksjoner i balanseverdien på bakgrunn av endringer i leieavtalen
regnskapsføres automatisk.
Håndtering av opsjoner knyttet til leieavtalene
Systemet skal håndtere opsjoner tilknyttet leieavtalen. Dette gjelder både forlengelsesopsjoner,
kjøpsopsjoner og termineringsopsjoner. Vilkår og tidspunkt kan registreres, med angivelse av
sannsynlighet for utøvelse. Data om disse opsjonene vil hensyntas når øvrige beregninger gjøres på
leieavtalen
Håndtering endringer i leieavtalene
Endringer i leieavtalen underveis i løpetiden vil som regel medføre at man må foreta en fornyet
måling av leieforpliktelsen, og systemet håndter dette i tråd med regelverket.
Endringer i terminbeløp som skyldes endring i rente vil medføre at ny implisitt rente beregnes og
benyttes for resten av leieavtalens løpetid.
Andre endringer vil normalt innebære at man må kalkulere ny verdi av leieforpliktelsen, basert på
eksisterende implisitte rente, eller evt. en oppgitt inkrementell lånerente. Endringen i verdien av
leieforpliktelsen vil bli regnskapsført mot balanseverdien av «rett til bruk» i tråd med regelverket.
Annen relevant funksjonalitet i Escali Financials
I Escali Financials får du også tilgang til mye annen funksjonalitet som er relevant i forhold
administrasjon av leasing. Du får et system som gir deg full oversikt over historiske og fremtidige
kontantstrømmer. Systemet inneholder muligheter for å budsjettere basert på rente- og
valutascenarier, og du har gode muligheter for å rapportere dine finansielle instrumenter på både
detaljert og overordnet nivå. Videre så håndteres all regnskapsføring av finansielle instrumenter
gjennom et dynamisk konteringsoppsett, og så godt som alle regnskapssystemer som er på markedet
håndteres. Beregning og regnskapsføring av kortsiktig del av langsiktige leieforpliktelser inngår også
som en del av funksjonaliteten i Escali Financials

