Ste pripravení na
IFRS 16?

Ako Vám dokáže pomôcť IBM Global Financing?
Výnimka z tohto pravidla sa vzťahuje na operatívny leasing
vybraných aktív s nízkou hodnotou (napr. Smartphony,
tablety, notebooky, počítače). Takéto aktíva s hodnotou do
5000€ sa môžu naďalej udržiavať mimo súvahy.

Obchodné spoločnosti budú povinné zahŕňať do svojej
súvahy leasingy majetku s vysokou hodnotou. Táto
zdanlivo jednoduchá zmena môže mať ďalekosiahly
dopad na Váš obchodný model. IFRS 16 nadobúda
účinnosť od januára 2019 a platí pre leasingové zmluvy s
dobou platnosti jeden rok a viac.

Neváhajte sa obrátiť na obchodného zástupcu
IBM Global Financing, aby ste analyzovali
prínosy modelu operatívneho leasingu aktív s
nízkou hodnotou na Vaše KPI.

Ako to ovplyvní Vaše podnikanie?

Čo iné vieme ponúknuť?

Nový štandard mení pohľad na účtovanie operatívneho
leasingu a tým pádom priamo ovplyvní dôležité finančné
ukazovatele (EBITDA, …), finančné kovenanty a pohľad
potenciálnych investorov na Vašu spoločnosť.

Poskytujeme kompletné možnosti financovania. Pre ďalšie
otázky nás neváhajte kontaktovať, sme pripravení posunúť
Vašu firmu na ďalšiu úroveň.

Na túto zmenu je potrebné zareagovať hneď,
finančné výsledky za rok 2019 sa bežne
porovnávajú s predchádzajúcim obdobím
(2018).

Kontaktujte nás

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu pre služby
IBM Global Financing.

Slovakia

Viac informácií

Prípadová štúdia na leasing informačných technológií
ibm.biz/BdYd9c
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