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Kasperi IFRS 16 tiedote 18.11.2019 
  Kasperin IFRS 16 laskentaan on 2019:n aikana käytön myötä tehty monia parannuksia ja korjauksia. 

Toiminnon ohjeistusta on myös kehitetty.  

  Kasperista on 18.11.2019 julkaistu versio 10.15, jonka käyttöä suositellaan kaikkia IFRS 16 laskentaa 

käyttäville asiakkaille – jos käytätte Espinan pilvipalvelua, versio päivitetään automaattisesti lauantaina 

23.11.2019. Muutoin päivittäkää versio (ks. ’versiopäivitys’ alempana). 

Versiopäivitys 10.15 

  Jos käytätte Espinan pilvipalvelua, päivitetään versio teille 23.11.2019. Muussa tapauksessa versiopäivitys 

on ladattavissa kasperi.info - sivulta (samalla tavalla kuin alkuperäinen versio, latauspaketit löytyvät 

vasemman valikon 'asennuspaketit' - valinnan alta. Syötä tunnukseksi ABC ja salasanaksi Valkorastas).  

 Jos haluatte käynnistää Kasperin aiemman version vertailuja varten, löytyy se Kasperin ylävalikon 

työkalut -> 'Kasperin edellinen versio' - valinnalla. Tiedoksi, että vanhan version käynnistys uuden rinnalle 

voi ohjelmasta poistuttaessa aiheuttaa virheilmoituksen. 

Uuden version keskeisimmät muutokset 
Uuden version keskeisimmät muutokset ovat: 

- sopimuskauden muutoksen käsittely nyt yhdellä tapahtumalla sekä velkaan että 

käyttöomaisuuteen (ks. alempana ’sopimuksen jatkaminen’ – otsikko).  

- Uusi inventaariraporttipohja lyhyen ja pitkän velan kauden muutoksista (alkusaldo, uusien lisäys, 

aikaisempien sopimusten muutos, lyhennykset, kurssaus, ’muut muutokset’ (siirto pitkästä lyhyeen) 

ja loppusaldot). ks. alempana otsikko ’Uusi raportti ’IFRS 16 lyhyen ja pitkän velan muutokset’. 
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- Kauden kaikki IFRS 16 tositteen velka- ja käyttöomaisuustiedot voidaan suoraan tulostaa yhdelle 

raportille sekä alkuperäisessä valuutassa että raportointivaluutassa. Tästä on tehty myös valmiiksi 

esimerkkiraportti 'Sopimustiedot kaudelta alkuperäisessä ja raportointivaluutassa' (löytyy 

'kohteiden selaus' -> tulosta -> inventaariraportti - näytöstä). 

- Parannettu ’Sopimustiedot kaudelta v2’ – inventaariraportti, johon lisätty useita selventäviä 

sarakkeita (monissa 2019 käyttöönotoissa muutokset on tehty jo asiakaskohtaiseen versioon 

käyttöönoton yhteydessä). 

- Inventaariraporteille on lisätty suuri määrä uusia funktioita (mallina katso uudet raporttipohjat sekä 

kasperi.info – ohjeet). 

- Ylävalikon ikkuna -> lisävalinnat - näyttöön on 'muu' - välilehdelle lisätty 'kohdenumero' - valinta. 

Tämän avulla on mahdollista tulostaa mikä tahansa tosite tai valmisraportti suoraan yksittäiseltä 

kohteelta ilman inventaari-kentän käyttöä. 

- Ylävalikon ikkuna -> lisävalinnat – näyttö vaikuttaa nyt myös omiin valmisraportteihin (raportit -> 

omat raportit – valinnan takana). Tämä mahdollistaa sen, että valmisraportti kaikkien yritysten IFRS 

tiedoista voidaan tulostaa lisävalintojen avulla myös yksittäisestä yhtiöstä tai kohteesta ilman, että 

raportti pitää ottaa kohteiden selauksen kautta. 

- Ylävalikon Siirrot -> kirjanpitoon - toimintoon on lisätty 'yhteisökohtaiset tiedot' - välilehdelle uusi 

parametri kirjaustaso -> 'kohdenumero'. Jos laitat sen päälle, lisätään tositteen 1. sarakkeeksi 

kohdenumero ja tosite muodostetaan kohteittain (ts. sopimuksittain). Näin varsinaisen tositteen 

viennit on mahdollista tulostaa helposti kohdetasolla tarkistusta varten (esim. jos tosite ei mene 

tasan tai jokin luku herättää ihmetystä). 

- Velka - näyttö käyttää nyt tilikausitietoja siten, että jos vanhat tilikaudet ovat kiinni, ei niiden 

velkatapahtumia voi muuttaa. Samoin uusia IFRS 16 velkatapahtumia ei voi perustaa suljetulle 

tilikaudelle. Jos näitä tietoja halutaan muuttaa, pitää vanhat tilikauden käydä avaamassa 

perustiedot -> 'tilikausitietojen ylläpito' - näytössä (paina CTRL + 'avaa kaudet' - nappia avataksesi 

kaikkien tilien kaikki vanhat kaudet). 

Uuden version keskeisimmät korjaukset 
2019 aikana versiosta on myös löytynyt virheitä, joita on korjattu. Keskeisimmät korjaukset ovat: 

- Diskonttaus : Tämä lienee jo vanhaa tietoa kaikille, mutta hyvä tuoda vielä uudelleen esille : 

3.1.2019 Kasperin 10.08 versiossa korjattiin diskonttauslaskennassa ollut virhe (sen tyypillinen 

vaikutus nykyarvoon oli 0,01% luokkaa (2% korko ja 5 v sopimus, maksukausi 1 kk), mutta kasvoi 

korko%:n ja maksukauden pituuden mukaan). Korjaus ei tullut automaattisesti voimaan, vaan se 

piti erikseen ottaa käyttöön asettamalla päälle parametri tiedosto → parametrit → velka → Käytä 

IFRS 16 nykyarvolaskentaa v2. Tätä parametria on jalostettu myöhemmin siten, että parametrin 

yhteyteen on lisätty päivä, jonka jälkeisiin sopimuksiin se vaikuttaa (jos kenttä on tyhjä, on 

parametri voimassa aina). Tarkemmin ks. tästä linkistä. Jos parametri ei ole päällä, suosittelen sen 

päälle laittamista ja päivän asettamista muutoshetken kauden alkuun (esim. 1.11.2019). 

- Kurssaus kumulatiivisella keskikurssilla. Tähän tehty korjaus Versiossa 10.11 (21.5.2019). Aiemmin 

kurssiero raportoitui tositteella liian pienenä. Tämä vaikutti vain tositteeseen, joten tositekirjauksen 

https://kasperi.info/wiki/index.php?title=Lista_kaikista_muutoksista_Kasperissa_versiosta_9.06_versioon_10.09#Versio_10.08
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jälkeinen velka ei täsmännyt muiden raporttien velkaan. 21.5. on lähetetty tästä tiedote kaikille 

tiedossamme oleville kumulatiivisen keskikurssin käyttäjille. 

- Kurssaus joka kuukauden omalla keskimääräisellä kurssilla. Tähän tehty korjaus versiossa 10.13 

(04.11.2019). Aiemmin (ainakin joissakin versioissa) Kasperi käytti tositekauden muutoksia 

laskettaessa alkutilanteen velan laskennassa kauden keskikurssia eikä edellisen kauden lopun 

päätöskurssia. 

- Vuokran muutos (IFRS 16) – tapahtuma : Kasperin 10.15 versiossa tehty tämän toimintaan 

tarkennus : jos sopimuksella oli minimikorotusehto, aiheutti ’vuokran muutos’ – tapahtuman 

perustaminen aiemmin sen, että seuraavaa minimikorotusehdon mukaista korotusta ei tapahtunut. 

10.15 versiossa tätä muutettu siten, että vain 31 päivän sisällä tapahtuva minimikorotusehto 

jätetään huomiotta (ajatuksena on, että jos käsin syötetään uusi vuokra samalle tai edeltävälle 

kuukaudelle, on sen tarkoitus korvata minimikorotusehdon mukainen vuokra). Tämän muutoksen 

vaikutus on hyvin harvinainen, koska harvalla sopimuksella on minimikorotusehto sekä ehditty 

tähän mennessä tehty manuaalinen vuokran muutos (ts. että indeksiehto,tms. olisi ylittänyt 

minimikorotusehdon). 

Käyttäjän toimet ennen ja jälkeen päivityksen 
Suosittelemme ajatte viimeisimmän toteutuneen raportointikauden loppuun ’sopimustiedot kaudelta’ - 

raportin (oletuksena : kohteiden selaus -> tulosta -> sopimustiedot kaudelta ) leikepöytäsiirtona excel-

taulukkoon ennen ja jälkeen päivityksen ja tarkistatte, että velan määrä ei ole muuttunut päivityksen 

yhteydessä. Kohdekohtainen raportti helpottaa mahdollisten erojen syyn selvittämistä. 

IFRS 16 käyttöohjeistus 

Sopimuksen päättyminen kesken kauden 

Jos sopimus päättyy kesken kauden, perusta sille 'myynti' - näytössä tapahtuma koodilla 'siirto'. Syötä 

tapahtuma samalle kalenteripäivälle, kuin vuokran maksupäivä (ts. päivä velka-näytössä). Eli jos velan 

alkupäivä on 15. päivä, syötä tämä siirto-tapahtuma 15.päivälle.  

Tästä päättymistä tulostuu tositteelle velan ja käyttöomaisuuden tasetilien saldon oikaisu nollaan sekä 

näiden nettoeron kirjaus tulokseen vastatilille 'lunastus' (Määritellään perustiedot -> tilit -> vastatilit - 

näytössä). Tähän on hyvä syöttää esim. sama tili, kuin rahoituskululle. 

 

Muistathan, että voit nyt helposti tarkistaa IFRS 16 oikaisutositteen yksittäiseltä kohteelta ylävalikon ikkuna 

-> lisävalinnat -> muut -> kohdenumero - kentän avulla. 

Sopimuksen jatkaminen 

  Kasperi 10.13- versiossa sopimuskauden muutos on tehty huomattavasti aiempaa helpommaksi. 

Perusta vain velka -näytössä korvaava IFRS 16 vuokrasopimus - Kasperi tunnistaa kyseessä olevan 

muutoksen olemassa olevaan sopimukseen ja ehdottaa automaattisesti muutoshetkeksi kuluvan kauden 

maksupäivää (jos kuluva päivä on <15, niin edellisen kuukauden) joka on maksupäivä (ts. jos maksut 3 kk 

välein, niin edottaa sen mukaista kuukautta) ja aika on jäljellä oleva. Lisäksi aiemman sopimuksen kaikkia 

parametrit kopioidaan pohjalle.  

 Uusi parametri ’Synkronoi kohteen pitoaika’ (joka oletuksena päällä korvaavissa sopimuksissa) muuttaa 

myös kohteen poistolaskennan päättymään automaattisesti uuden sopimuksen pitoajan 

päättymiskuukauteen. 
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Sopimuskauden muutos käytännössä 

- Paina velka-näytössä ’perusta’ – nappia 

- Syötä muutoshetkellä uusi jäljellä olevien kausien määrä 

- Paina ’talleta’ – nappia 

Tämä muuttaa sopimuskauden, sopimuksen nykyarvon muutoshekellä sekä poistolaskennan pitoajan. 

Huom! päättynyttä sopimusta ei pidä jatkaa – jako pitää perustaa viimeistään viimeisen maksupostin 

kaudelle. Jos sopimus on ehtinyt päättyä, perusta kokonaan uusi kohde ja sopimus. 

 

Uusi raportti ’IFRS 16 lyhyen ja pitkän velan muutokset’ 

Inventaariraportteihin on lisätty uusi raporttipohja ’IFRS 16 lyhyen ja pitkän velan muutokset’: 
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Raportti erittelee lyhyen ja pitkän velan kauden alussa, niiden eri muutostapaukset kaudella sekä arvon 

kauden lopussa. ’Uudet sopimukset’ tarkoittaa kokonaan uusia sopimuksia ja ’Muutokset sopimuksiin’ 

tarkoittaa vuokran tai sopimuskauden muutosten kautta tapahtuneita muutoksia. 

Ongelmatilanteita 
Käytön kautta jotkin ongelmatilanteetkin ovat tulleet esille. Suosittelen ’sopimustiedot kaudelta’ – raportin 

ajamista excel:iin joka raportointikaudelta kauden päätöstoimien yhteydessä. tämä helpottaa mahdollisten 

kausien välisten erojen selvitystä. 

Kumulatiiviset kirjaukset yrityksittäin ja konsernin sisäinen yritysjärjestely tilikauden aikana 

Kombinaatio, jossa kirjataan kaikki kumulatiiviset kirjaukset tai kumulatiiviset kirjaukset tilikauden alusta ja 

samalla halutaan kirjata viennit yrityksittäin on ongelmallinen, jos tilikauden keskellä tapahtuu konsernin 

sisäinen yritysjärjestely, joissa sopimukset halutaan siirtää yhtiöiden välillä. Kasperi ei suoraan tue sitä, että 

sopimuksen viennit jaetaan useammalle organisaatiolle kirjauskauden aikana. Tämän tilanteen voi 

kuitenkin käsitellä esim. siten, että ennen sopimusten muutosta Kasperissa tulostat kumulatiivisen 

tositteen siirtyvistä sopimuksista siirtohetkeen saakka ja sen pohjalta muistiotositteen, joka oikaisee nämä 

viennit yritysten välillä (ts. vähentää uudelta yhtiöltä ja lisää vanhalle yhtiölle). Kun Kasperi sitten raportoi 

viennit lopputilikaudelta kumulatiivisesti uudella yhtiöllä, korjaa tämä tosite viennit halutun mukaiseksi. 

Tulevaa kehitystä 
Jatkamme Kasperin IFRS 16 toimintojen kehittämistä asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Kehityksen alla on 

integraatio toisen järjestelmän sopimustietojen muutosten päivittämiseksi Kasperiin liittymän kautta. 

Olethan yhteyksissä IFRS 16 kehitystoiveista! 

 

Yhteistyöterveisin, 

Mika Veikkolainen 

Espina Oy 

mika.veikkolainen@espina.fi 

040-55 88 920 


