
Columbus IFRS16 sprendimas
Nuomos apskaitai pagal TFAS16
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Poveikis verslui įsigaliojus TFAS16 (angl. IFRS16)

• Pagal TFAS16, nuomininkai privalo apskaityti sutartinius nuomos 
įsipareigojimus kaip ilgalaikius įsipareigojimus, kai nuomos terminas 
yra ilgesnis negu dvylika mėnesių bei nuomos kaina per periodą viršija 
nustatytą ribą.

• Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal nuomos sutartį yra apskaičiuojami ir 
registruojami kaip grynoji esamoji vertė būsimųjų pinigų srautų, 
diskontuojant juos pagal sutartinę diskonto normą.

• Sutartinė nuomos kaina yra paskaidoma į dvi dedamąsias – vertės 
dengimą, kuris nuosekliai mažina registruotus ilgalaikius 
įsipareigojimus bei palūkanas, kurios yra apskaitomos į sąnaudas.

• Bendrovės taip pat privalo apskaityti teisę naudotis turtu arba tiesiog 
turtą (angl. Right Of Use Asset), kuri taip pat yra apskaičiuojama kaip 
būsimųjų mokėjimų grynoji dabartinė vertė ir yra nudėvima per 
sutarties periodą.

• Visi išvardinti reikalavimai yra išpildyti Columbus IFRS16 sprendime, 
kuris apima TFAS16 sutarčių apskaitos valdymą, pradedant nuo 
sutarties pasirašymo, ilgalaikių įsipareigojimų, teisės naudotis turtu 
apskaičiavimo iki jos užbaigimo, pasibaigus nuomos terminui ar 
sutarčiai nutrūkus anksčiau laiko.

Iššūkiai

• Augant teisiniam reguliavimui, 
bendrovės yra priverstos rūpintis ERP 
sistemų suderinamumu su 
atskaitomybės standartais, tame tarpe 
su TFAS16.

• ERP sistemų priderinimo prie TFAS16 
laikas yra ribotas.

• Kritinis yra ir veiklos efektyvumo 
klausimas – kaip įgyvendinti naujus 
reikalavimus su tuo pačiu personalo 
kiekiu ir toje pačioje ERP sistemoje 
(nenaudojant papildomų šaltinių –
skaičiavimų Excel programose ir pan.).

Nauda verslui

• TFAS16 įgyvendinimas užtikrina 
skaidresnį finansinės informacijos 
atvaizdavimą akcininkams bei 
potencialiems investuotojams.

• Columbus IFRS16 sprendimas užtikrina 
technines priemones šio standarto 
įgyvendinimui.
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Columbus IFRS16 sprendimas
• Columbus IFRS16 sprendimas yra įgyvendintas naudojant standartines šių Microsoft 

modulių funkcijas:

‐ Finansų Valdymas – Didžioji Knyga

‐ Ilgalaikis Turtas

‐ Pirkimai ir Mokėtinos sumos

• Išvardintų modulių funkcijos yra papildytos TFAS reikalavimų išpildymui reikalingais 
specifiniais sprendimais.

Sprendimo išskirtinumas:

• Praktikoje patikrintas: sprendimas yra sukurtas bendradarbiaujant su tarptautine 
bendrove, ir įdiegtas susijusiose įmonėse šešiose šalyse.

• Dedikuota komanda: sprendimą kūrė ir jį palaiko dedikuota komanda, kurios 
specializacija yra nuomos ir finansinių sprendimų kūrimas. 

• Microsoft technologija: Columbus IFRS16 yra sukurtas remiantis Microsoft Dynamics NAV 
platforma, maksimaliai išnaudojat standartines funkcijas bei vartotojo sąsają.

• Finansinis stabilumas: tvirtas finansinis Columbus bendrovės pagrindas įgalina investicijas 
į darbuotojų mokymus, kompetencijos augimą bei profesionalų sprendimų kūrimą.
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• Nuomos grafike periodinė įmoka yra
paskaidyta į vertės dengimą ir palūkanų 
sąnaudas.

• Sprendimas palaiko skirtingus mokėjimų 
periodiškumus: grafikas gali būti 
mėnesinis, ketvirtinis, pusmetinis arba 
metinis.

• Mokėjimų periodo pradžioje galimybė.

• Galimybė įtraukti avansą – kaip 
papildomą grafiko skaičiavimo parametrą.

• Lankstus pirmos ir paskutinės nuomos 
įmokos paskaičiavimas, pagal faktinį 
dienų skaičių (aktualu, jeigu pirma ir/arba 
paskutinė įmoka apima ne pilną periodą, 
pvz. ne pilną mėnesį).

• Galimybė taikyti fiksuotą ir kintamą 
palūkanų normas.

• Turto valdymas sistemoje yra 
įgyvendintas maksimaliai išnaudojant 
standartinį Microsoft Dynamics NAV 
Turto Modulį (nustatymai, funkcijos, 
ataskaitos).

• Kiekvienam nuomos sutarties grafikui 
sistema automatiškai sukuria turto 
kortelę, su galimybe kopijuoti sukurtą 
turto kortelę kitiems tos pačios 
sutarties grafikams.

• Periodinis nusidėvėjimo skaičiavimas.

• Galimybė paskirstyti nusidėvėjimo bei 
palūkanų sąnaudas proporciniu 
metodu  pagal dimensija, naudojant iš 
anksto priskirtus paskirstymo šablonus.

• Ilgalaikiai įsipareigojimai bei turto 
įsigijimas sutarties patvirtinimo 
sistemoje metu yra registruojami į 
Didžiąją Knygą bei Ilgalaikio Turto 
modulį.

• Ilgalaikių įsipareigojimų mažinimas 
pagal patvirtintą grafiką yra 
registruojamas srautinių funkcijų 
pagalba.

• Automatinis sutarties pakeitimo efekto 
paskaičiavimas ir registravimas į 
Didžiąją Knygą bei Ilgalaikio Turto 
modulį.

• Išankstinio sutarties nutraukimo  
efekto automatinis paskaičiavimas ir 
registravimas.

Nuomos grafiko 
skaičiavimo taisyklės Turto valdymas sistemoje

Nuomos sutarčių apskaitos 
operacijų valdymas
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• Galimybė pakeisti 
pagrindinius nuomos 
sutarties parametrus –
įmokos dydį, nuomos 
periodą, palūkanų 
(diskonto) normą.

• Automatinis grafiko 
perskaičiavimas pasikeitus 
sutarties nuomos 
parametrams, išsaugant 
istorinius pradinės 
sutarties duomenis.

• Istorinių pakeitimų 
registravimas ir kaupimas

• Automatinis grafiko 
perskaičiavimas pasikeitus 
kintamai palūkanų normai.

• Automatinis sutarčių 
užbaigimas bei galimybė 
registruoti turto 
perleidimą padengus 
ilgalaikius įsipareigojimus 
bei pilnai nudėvėjus turtą.

• Išankstinio sutarties 
nutraukimo valdymas.

• Standartinės Micrsoft
Dynamics NAV ataskaitos, 
skirtos analitikai pagal 
dimensijas.

• Standartinės Ilgalaikio 
Turto modulio ataskaitos.

Nuomos sandorio 
duomenų valdymas

• Galimybė aprašyti 
skirtingas nuomos sąlygas 
kiekvieno nuomos grafiko 
lygyje, kai šie grafikai 
priklauso tai pačiai 
sutarčiai.

• Galimybė skaičiuoti 
individualius nuomos 
grafikus atskiriems turto 
vienetams, kai nuomos 
sutartis apimta keletą 
nuomos objektų (turtų).

Sutarties pakeitimų 
valdymas

Ataskaitos ir 
analitiniai įrankiai

Sutarčių pabaigos 
procesų valdymas
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IFRS16 sprendimo 
išskirtinumas
• Praktikoje patikrintas: sprendimas yra sukurtas 

bendradarbiaujant su tarptautine bendrove, ir įdiegtas 
susijusiose įmonėse šešiose šalyse.

• Dedikuota komanda: sprendimą kūrė ir jį palaiko dedikuota 
komanda, kurios specializacija yra nuomos ir finansinių 
sprendimų kūrimas. 

• Microsoft technologija: Columbus IFRS16 yra sukurtas remiantis 
Microsoft Dynamics NAV platforma, maksimaliai išnaudojat 
standartines funkcijas bei vartotojo sąsają.

• Finansinis stabilumas: tvirtas finansinis Columbus bendrovės 
pagrindas įgalina investicijas į darbuotojų mokymus, 
kompetencijos augimą bei profesionalų sprendimų kūrimą.

ATEA patirtį, įdiegus IFRS16 sprendimą visose Baltijos šalių 
įmonėse, galite paskaityti čia (anglų kalba):

https://pages.columbusglobal.com/lt/klientu-patirtys/atea

https://pages.columbusglobal.com/lt/klientu-patirtys/atea
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Norite sužinoti daugiau?

Columbus Lietuva
+370 37 750 565
info.lt@columbusglobal.com
www.columbusglobal.com/lt

Pasikalbėkime!

http://www.columbusglobal.com/lt
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Columbus yra tarptautinė IT paslaugų ir konsultacijų įmonė su daugiau nei 2 000 darbuotojų visame
pasaulyje. Įmonė siūlo platų sprendimų paketą, pasižymintį giliomis maisto pramonės, gamybos ir
prekybos sektorių žiniomis bei ilgamete technologine patirtimi. Tą įrodo Columbus patirtis sukaupta per 
30 metų, aptarnaujant daugiau nei 5 000 klientų visame pasaulyje. Įmonėje dirbantys skaitmeninių verslo
valdymo sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo, tobulinimo ir priežiūros specialistai padeda ambicingoms
įmonėms užtikrinti savo verslo augimą, transformaciją ir pasiruošti ateičiai skaitmeniniu būdu.
www.columbusglobal.com/lt

www.columbusglobal.com/lt

