Felkészült az IFRS 16-ra?
Az új standard megköveteli a lízingbe vevőtől, hogy szinte
minden bérleti szerződést jelenítsenek meg a mérlegben.
Ez a látszólag egyszerű változtatás ugyanakkor átfogó
hatással lehet a társaságok folyamataira. Az IFRS 16
standard 2019. január 1-től lép hatályba, és a 12
hónapnál hosszabb futamidejű szerződésekre fog
vonatkozni.

Gyakorlati hatások?
Az új standard megváltoztatja az operatív lízing
elszámolását. Ez szinte minden gyakorlatban használt
pénzügyi mutatószámot érinteni fog, mint például az
eladósodottsági ráta, likviditási mutató, EBITDA, vagy
nettó eredmény.

Most kell cselekedni, mert a 2019-es
eredmények jellemzően az előző évi (2018-as)
adatokkal kerülnek összehasonlításra.

Miben segíthet az IBM Global Financing?
Az új szabályozás ugyanakkor nem vontakozik a kis értékű
lízingekre (p.l.: okostelefonok, tabletek, laptopok, PC-k).
Megengedi számukra, hogy ezeket a futamidő alatt
egyszerűen költségként (vagyis az operatív lízingekre
jelenleg érvényes számviteli módszerrel) mutassák ki.

Lépjen kapcsolatba az IBM Global Financing
képviselőjével, hogy megismerhesse a kis értékű
eszközök lízingjének előnyeit.
Miben segíthetünk még?
Széleskörű finanszírozási lehetőségeket biztosítunk. Kérdés
esetén forduljon hozzánk bizalommal.

Keressen minket
Lépjen kapcsolatba az IBM Global Financing képviselőjével.
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Milyen előnyöket nyújt a mobil eszközök lízingje?
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