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FULL KONTROLL: Ragnar Bryne, Terje Glesaaen og Torgeir Johannessen i ShareContoll har
full kontroll over IFRS 16.
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Gjennombrudd
med IFRS 16
Share Control har i løpet av de seneste
årene utviklet en programvare til å
samle inn og organisere leiekontrakter
og utføre beregninger i samsvar
med IFRS 16 for leieavtaler.
BJØRN HENNING GRANDAL

bhg@finansavisen.no

– Vi var tidlig ute og hadde på plass en
først versjon allerede i 2017. Utviklingen
har imidlertid vært mer krevende enn
hva vi først trodde. Det at vi har hatt tett
faglig dialog med de store revisjonsfirmaene og tidlig hatt med oss Aker Solutions,
Gjensidige Forsikring og Sats Elixia som
utviklingspartnere har vært verdifullt, sier
daglig leder Terje Glesaaen

Må inn i balansen.

Fra senest 1. januar 2019 skal IFRS-rapporterende selskaper innføre IFRS 16. Den
nye standarden krever at leieavtalene skal
innregnes på balansen. Dette innebærer at
fremtidige leieinnbetalinger neddiskonteres
og danner grunnlag for innregning av retttil-bruk-eiendel og forpliktelse. Istedenfor
kostnadsført leie kommer renter og avskrivninger, som gjerne er høyere i starten av en
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leieavtale. EBITDA vil imidlertid forbedres,
siden renter og avskrivninger ikke inngår
der. Den regnskapsmessige effekten medfører endringer i nøkkeltallene. Rentabilitetstallene blir bedre etter omarbeidelsen,
samtidig som gjeldsgraden økes og egenkapitalandelen reduseres.
Det er store muligheter til å gjøre
skjønnsmessige vurderinger ved innføringen av IFRS 16, og det er viktig å kunne simulere de ulike alternativer før endelig inngående balanse fastsettes, og det kreves også.
– Dette kan i vesentlig grad påvirke
regnskapet fremover. Det kan dessuten være
vanskelig å forstå og få oversikt over betingelsene i selskapets leiekontrakter. I kombinasjon med at regelverket er krevende,
kan selskaper lett gjøre feil eller gå glipp av
gode valgmuligheter ved implementering.
Det er særlig når selskapene skal begynne
å vedlikeholde kontrakter og håndtere indeksreguleringer, opsjoner, termineringer
og andre endringer at en egenutviklet Excel-

IKKE ALLTID LIKE ENKELT: Det kan være vanskelig få oversikt over betingelsene i leiekontraktene.

modell ikke vil dekke de nødvendige behov,
sier med-gründer Ragnar Bryne.

40 bedrifter på kundelisten

Med programvareløsningen ShareControl
Contract & IFRS 16 har brukerne ifølge
Glesaaen muligheten til å systematisere
samlingen av leiekontraktene og trekke ut
nøkkeldata fra kontraktene og utføre beregninger i samsvar med IFRS 16.
– Løsningen benytter SharePoint-metadata for å registrere nøkkelinformasjon
i leieavtalene, mens beregningsmalene er
programmert i Excel som gir en brukervennlig visning. All ønsket dokumentasjon
kan lagres sammen med nøkkeldataene som
den faktiske kontrakten, regnskapsmemoer
og annet.
Share Control har nå mer enn 40 bedrifter på kundelisten som benytter IFRS 16 systemløsningen, som blant annet inkluderer
tungvektere som Aker Solutions, Saferoad,
BW Offshore, Grieg Seafood og Aibel.

– Ja, vi begynner å få en meget solid
kundeliste. Fra starten i 2017 hadde vi
med tre, men det løsnet ordentlig i siste
halvår i 2018. Foreløpig konsentrer vi oss
om salg til selskaper i Norge og Sverige,
men da mange av kundene våre er representert på Oslo- og Stockholmsbørsen, og
er store konsern, så brukes løsningen allerede internasjonalt, sier Bryne.
Share Control har vært gjennom en
gründerfase med fokus på utvikling, mens

Selskapene skal ikke ha
mange leasingkontrakter før
det ikke er lønnsomt å surre
med dette selv

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge. Revisorforeningen har mer enn 5.000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i
næringslivet. Foreningen deltar aktivt og spiller en sentral rolle i utvikling av revisjons- og regnskapsfaget nasjonalt, i Norden, EU og globalt. Fra kontorene på Solli Plass i Oslo driver foreningen med 25
ansatte utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører
foreningen også regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer, og foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere.

RådgiveR selskapsRappoRteRing og bæRekRaft
Selskapsrapporteringen endres og markedet etterspør mer enn bare finansiell informasjon. Fokus
på en bærekraftig utvikling øker. Det er en viktig del av revisors samfunnsoppdrag å bidra til
denne utviklingen.
Revisorforeningen skal nå ansette en rådgiver for å styrke vårt arbeid med utviklingen av
fremtidens selskapsrapportering og bærekraft. Du vil få utfordrende oppgaver på tvers av
tradisjonelle fagområder og gode muligheter for personlig utvikling i et tverrfaglig miljø.
Vi har et solid fagmiljø og et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi arbeider for at revisjonsbransjen skal være en relevant og fremtidsrettet bransje som bidrar til tillit, effektivitet og en
bærekraftig verdiskaping i samfunnet og næringslivet.
Arbeidsoppgaver:
• Utvikling av fremtidens selskapsrapportering
• Utvikling av revisors tjenester knyttet til selskapsrapportering og bærekraft
• Analyser av utviklingen nasjonalt og internasjonalt innen finansiell og ikke-finansiell rapportering
• Revisjonsbransjens bidrag til å nå FNs 17 bærekraftsmål
Kvalifikasjoner:
• Høyere utdanning
• Minst to – tre års relevant erfaring
• Generelt god IT-kompetanse
Personlige egenskaper:
• Selvstendig og strukturert
• God forretningsforståelse og analytiske egenskaper
• Aktivt søker informasjon og finner praktiske løsninger
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Kontaktpersoner:
Seniorrådgiver Harald Brandsås, tlf. 995 25 186 eller adm. direktør Per Hanstad tlf. 480 20 082
Søknadsfrist: 06.03.2019
Tiltredelse etter avtale
FINN-kode: 140396341
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omsetningen har tilkommet i det vesentligste fra siste del av fjoråret og markedet er i
ferd med å ta av.
– Vi fakturerte for 3,2 millioner kroner
i fjor. Snaue millionen var forhåndsfakturering slik at vi offisielt omsatte for 2,3
millioner kroner hensyntatt periodisering.
Kundetilstrømningen startet for alvor på
forsommeren i fjor og det er ikke tvil om at
det er innføringene av IFRS 16 fra 1. januar
i år som er driveren for oss, sier Glesaaen.
Selskapet har også fått betydelig drahjelp
av de store revisjonsselskapene som allerede i dag samarbeider faglig tett med Share
Control og er gode ambassadører.
– Mange selskaper er nå i full gang med
å bytte ut sine egne Excel-ark med løsningen fra ShareControl. Selskapene skal ikke
ha mange leasingkontrakter før det ikke er
lønnsomt å surre med dette selv, sier Bryne.

Lener seg på Microsoft

Share Control lager integrasjoner mot

alle typer regnskaps- eller konsolideringsløsninger. De fleste selskap har i
dag lisenser på skyløsningen Office 365
til Microsoft. ShareControl er et lisensiert
produkt bygget på Microsoft Office 365
plattformen.
– Microsoft er i disse dager i ferd med
å utvide sin satsing på skysystemer i
Norden. Dette innebærer blant annet
at de er i ferd med å bygge to datahaller
for lagring her i Norge, en i Oslo og en i
Stavanger. Dette er investeringer på flere milliarder kroner, sier med-gründer
Torgeir Johannessen.
Hvorvidt alle norske Microsoft kunder
kommer på denne plattformen er fortsatt
usikkert, men det synes naturlig og gjør
de det så får alle kunder like gode sikkerhetsløsninger som Microsofts største
kunder.
– Prisen blir også mye lavere enn det
som blir tilbudt på de tradisjonelle løsningene, sier Glesaaen.

RådgiveR/analytikeR
Omstilling og digitalisering er blitt en viktig del av hverdagen for revisjonsbransjen. En grunnpilar i et velfungerende kapitalmarked er troverdig selskapsrapportering. Revisor er allmennhetens
tillitsperson, og revisjon sikrer at brukerne kan stole på rapporteringen fra selskapene.
Har du lyst til å bruke din forretningsforståelse, dine analytiske ferdigheter, og dine kreative evner
til å være med å videreutvikle revisorrollen?
Vi har et solid fagmiljø og et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi arbeider for at revisjonsbransjen skal være en relevant og fremtidsrettet bransje som bidrar til tillit, effektivitet og en
bærekraftig verdiskaping i samfunnet og næringslivet.
Arbeidsoppgaver:
• Analyser av revisjonsbransjen og bransjens relevans
• Analyser av næringslivet og utviklingstrekk
• Utarbeide presentasjoner og kommunikasjon på en strukturert og overbevisende måte
• Arbeide med digitalisering av revisjonsbransjen og identifikasjon av digitale verktøy som kan
være relevante for bransjen
• Videreutvikling av Revisorforeningens Digitaliseringsakademi
Kvalifikasjoner:
• Høyere utdanning
• Minst to-tre års relevant erfaring
• Generelt god IT-kompetanse
• Fordel med kjennskap til revisjons- og rådgivingsbransjen
Personlige egenskaper:
• Selvstendig og strukturert
• God forretningsforståelse og analytiske egenskaper
• Aktivt søker informasjon og finner praktiske løsninger
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Kontaktpersoner:
Fagdirektør Kai Morten Hagen, tlf. 993 85 171 eller adm. direktør Per Hanstad tlf. 480 20 082
Søknadsfrist: 06.03.2019
Tiltredelse etter avtale
FINN-kode: 140343266

