Software

IFRS 16 - DISCLOSURE & COMPLIANCE
De IFRS 16 applicatie van Sigma Conso
Een gebruiksklare applicatie voor de automatisatie van de nieuwe IFRS 16
standaard.
Met Sigma Conso kan u eenvoudig uw leasing contracten beheren en op intuïtieve wijze alle benodigde taken
uitvoeren: verzameling van gegevens vanuit uw transactionele systemen, automatisatie van de financiële
berekeningen, voorbereiding van consolidatieboekingen, beheer van uw contracten en gebruik van visuele
presentaties die u kunnen helpen om beslissingen te nemen en uw financieringen te beheren.
Met Sigma Conso zijn al uw gegevens gecentraliseerd, worden berekeningen automatisch uitgevoerd en
beschikt u over een verantwoording van uw boekhoudkundige- en consolidatieboekingen, die automatisch
gelinkt kunnen worden met uw consolidatie- en boekhoudsoftware, welke deze ook zijn.

De Sigma Conso IFRS 16 oplossing biedt:
•

Een zeer performant beheer en stockage van aanzienlijke volumes van contracten en
transacties (In Memory Technology) ;

•

Een sterk berekeningssysteem om complexe berekeningen te automatiseren: berekeningen
van activa, afschrijvingen van nieuwe activa, simulaties van fictieve leningen met marginale
rentevoet van de lessee of impliciete rente, enz. ;

•

De mogelijkheid om snel simulaties uit te voeren en de impact van de belangrijkste 		
contracten te meten op uw financiële rekeningen (balans, resultatenrekening,
kasstroomtabel) ;

•

Geïntegreerde interfaces die de invoer van data en metadata van verschillende systemen
(ERP, data warehouse, enz.) automatiseren, alsook de export om automatisch uw
consolidatiesoftware (of andere) te voeden ;

•

Een collaboratief platform dat u toelaat om gegevens, tekst en commentaar te behandelen
en bijlagen toe te voegen ;

•

Een workflow om de evolutie van het proces op te volgen op elk niveau van uw organisatie
en voor de verschillende betrokkenen ;

•

Rapporten die standaard worden geleverd, eenvoudig te parametreren zijn en Business
Intelligence functies bezitten om uw gegevens te visualiseren en de interne en externe
communicatie te vergemakkelijken.

Het geheel van deze functionaliteiten laat u toe om de IFRS 16 problematiek om te vormen tot een
strategisch voordeel voor uw groep. Door het gebruik van de applicatie van Sigma Conso, kan u de
juiste beslissingen nemen in verband met de financieringsstrategie van uw groep.

Waarom kiezen voor Sigma Conso?
Sigma Conso IFRS 16 zorgt ervoor dat u gemakkelijk toegang hebt tot het beheer van uw leasing
contracten, geeft u een garantie op coherente en betrouwbare data en zorgt ervoor dat u boekingen
kan verantwoorden zonder uw huidige consolidatiesoftware aan te passen of te belasten.
Sigma Conso IFRS 16 kan zich op niet-intrusieve wijze aanpassen aan uw huidige omgeving en laat u
toe om vanaf heden op een eenvoudige manier de IFRS 16 reglementering te respecteren. Hierdoor zal
u klaar zijn om op 1 januari 2019 de nodige informatie te publiceren met betrekking tot IFRS 16 in uw
financiële rekeningen.

Over Sigma Conso
Sigma Conso biedt software, opleidingen en diensten aan op het gebied van corporate performance
management (CPM). De groep, waarvan het hoofdkantoor gelegen is te Brussel, wordt erkend als expert
in financiële en statutaire consolidatie, alsook op het vlak van managementrapportage. Sigma Conso
biedt haar klanten, waaronder meer dan 500 internationale groepen, aangepaste oplossingen die hun
financieel management vergemakkelijken en mee kunnen evolueren met de groep.

Over Sigma Conso Planning
Software voor budgettering en strategische planning die geavanceerde mogelijkheden biedt voor
performantie-analyse, business intelligence en forecasting. Integreer uw financiële en operationele
gegevens voor een transversele benadering van uw activiteit en maak gebruik van de functionaliteiten
voor dashboarding, visualisatie, het uitvoeren van simulaties... De software helpt mee om een flexibel
en nauwkeurig proces te implementeren en de financiële prestaties van de groep te verbeteren.
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