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Yleistä 
Tässä dokumentissa on kuvattu tyypillinen IFRS 16 projekti ja sen vaiheet. Olemme pyrkineet 
virtaviivaistamaan projektin ja minimoimaan sen vaatiman työmäärän. 

Aloituspalaveri 
Tässä käydään läpi asiakaskohtaiset IFRS 16 seurannan yksityiskohdat: 

- Mikä on järjestelmä, johon Kasperin IFRS 16 oikaisutosite siirretään ? (kirjanpito, 
konserniraportointijärjestelmä, jne.). Tämä määrää Kasperiin perustettavan tililuettelon. 

- Montako yhtiötä konsernissa on, joilla on IFRS 16 sopimuksia ? 

- Onko yhtiöitä useammassa maassa ?  (jos kyllä, tarvitsemme luettelon maista, niissä 
toimivista yhtiöistä sekä maan yritysvero%:sta, jos Kasperi laskee laskennalliset verot). 

- Onko valuuttoja useampia ? 

- Jos on valuuttoja, niin kirjataanko IFRS oikaisutosite euroiksi kurssattuna ? (vai tapahtuuko 
kurssaus vasta myöhemmin).  

- Jos on valuuttoja, niin käytättekö kumulatiivista keskikurssia vai jokaisen kuukauden omaa 
keskikurssia ? (kauden tapahtumille - saldot kurssataan joka tapauksessa päätöskurssilla). 

- Laskeeko Kasperi  laskennalliset verot tositteelle ? Jos kyllä ja useampia maita, niin kerätkää 
taulukko, jossa maat ja niiden yritysvero%:t. Huomioikaa myös, jos jokin yhtiö tekee tappiota 
eikä laskennallisia veroja haluta laskea. 
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- Pitääkö IFRS oikaisutositteella näkyä (pitkin tilikautta) vanhojen sopimusten osalta 
aikaisempien tilikausien viennit ? (ts. voittovarojen oikaisu, koko kauden lopun 
käyttöomaisuuden tase-arvo sekä velka, jne.). Vai kirjataanko vain kuluvan tilikauden 
muutokset ?  

- Mitkä ovat käyttöomaisuusryhmät (ja tilit), joille sopimuksia tulee ? ( maa-alueet, 
rakennukset, koneet ja kalusteet, jne.). Nämä määräävät myös tilin, jolta vuokra eliminoidaan 
(ja eliminoidaanko vuokra sen omalta IFRS tililtään vai todellisilta tileiltä, joille ne on 
erillisyrityksen kirjanpidon mukaan kirjattu ?). 

- Mikä on IFRS 16 käyttöönottohetki ? (1.1.2019, muu hetki vai tehdäänkö täysi takautuva 
laskenta) 

- Indeksikorotusten osalta on yleensä todettu, että indeksejä ei ole järkevää seurata, vaan 
sopimuksista viedään korotuspäivä ja -väli, jolloin Kasperista saa kaudelta luettelon 
sopimuksista, joiden vuokra pitäisi tarkistaa laskua vastaan  (syynä se, että indeksikorotukset 
monasti eivät toteudu täysin indeksikorotuksen mukaisina). Tuntuuko tämä järjestely 
sopivalta ? 

- Mikä on lisäluoton korko ? (nykyarvolaskennassa käytetty diskonttokorko). 

- Onko teillä jotakin erityisiä ja normaalista poikkeavia sopimuksia ? 

- Onko tarpeen tehdä pilottikonversio jollakin yksittäisellä yhtiöllä ? 

- Aiotteko vähentää joidenkin sopimusten vuokrasta non-lease komponentin ? 

- Onko jotakin muuta, jonka haluatte tuoda tiettäväksi ? 

Sopimustietojen keräys 
Asiakas täyttää Espinan toimittaman excel-taulukon vanhoista sopimuksista (Uusien IFRS 16 
sopimusten siirtopohja Kasperiin.xlsx ). Taulukon perusteella tiedot voidaan suoraan 
konvertoida Kasperiin. 
 
Jos sopimuksia on vähän, voi ne syöttää myös käsin. Tietojen keräys taulukkoon on kuitenkin 
suotavaa, jotta tulee tarkistettua, että kaikki tarvittava tieto on käytettävissä. 

Taustatietojen toimitus 
Asiakas kerää tarvittavat muut perustiedot IFRS 16 tietojen perustamista varten: 

- tililuettelo ( taseen käyttöomaisuustilit, lyhyt- ja pitkä velka, lask.verovelka ja -saaminen, 
tuloslaskelman vuokrakulu-tilit, rahoituskulu, käyttöomaisuuden poistot, lask.verovelan ja 
saamisen muutos. Jos valuuttoja, niin hankintamenojen ja kertyneiden poistojen muuntoerot 
sekä tuloslaskelman käyttöomaisuuden ja velan muuntoerot). 

- lista yrityksistä (nimi ja numero) ja jos useita maita, niin maa ja käytetty yritysvero%. 

Sopimustietojen konversio  
Tiedot konvertoidaan tyypillisesti Espinan toimistolla Kasperin tietokannaksi, joka sitten 
asennetaan paikalleen tai toimitetaan asiakkaalle (ympäristöstä riippuen). 
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Konvertoidun aineiston läpikäynti 
Tässä palaverissa käydään läpi konvertoidut sopimukset, tarkistetaan syntyneen velan määrä 
ja IFRS 16 oikaisutositteen sisältä. IFRS 16 käyttöönottohetken velka ja käyttöomaisuuden 
tasearvo on tämän jälkeen tiedossa (mahdollisesti joitakin korjauksia aineistoon toki voidaan 
vielä tehdä). 

Kasperista saa kumulatiivisen IFRS oikaisutositteen IFRS 16 käyttöönottohetkeen, josta käy 
ilmi käyttöomaisuuden ja velan määrä, jotka kirjataan avaavaan taseeseen. 

Käyttöönottokoulutus 
Konvertoidulla aineistolla käydään läpi ohjelman toimintaa sekä tyypillisiä kauden 
toimenpiteitä. 

Liittymät 
Oletuksena IFRS oikaisutositteen saa ulos excel-taulukkoon per yritys, kustannuspaikka ja tili 
halutulta laskentakaudelta. Mahdollinen liittymätiedostokuvauksen määrittely tapahtuu 
käyttöönoton rinnalla tai sen jälkeen. Tyypillisesti liittymäkuvauksen määrittely ja testaus on 
Kasperissa parin tunnin asia. 

Dokumentointi 
Espina Oy toimittaa Kasperin ja IFRS 16 toimintojen yleiset käyttöohjeet. 

Lähtökohtaisesti on asiakkaan vastuulla ylläpitää ohjeistusta oman IFRS 16 seurantansa 
erityispiirteistä, valituista käyttötavoista, liittymien käytöstä, jne. 

 

Liitteet  
IFRS 16 käyttöönotosta on lisäksi kerrottu dokumenteissa: 

- Kasperin IFRS 16 käyttöohje (n. 30 sivun dokumentti toiminnon käytöstä). 
- IFRS 16 konversiossa tarvittavat tilit  
- Uusien IFRS 16 sopimusten siirtopohja Kasperiin.xlsx 

 
 
Mika Veikkolainen 
Espina Oy 
040-55 88 920 
mika.veikkolainen@espina.fi 
 
Kasperin tuki : 
puh. 09-5866 0200 
kasperi@espina.fi 
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