CANON PRODUCTION PRINTING
SNEL IFRS16-COMPLIANT
DANKZIJ SAP CONTRACT &
LEASE MANAGEMENT
Vanaf 1 januari 2019 moesten beursgenoteerdebedrijven met huur- en
leaseverplichtingen voldoen aan de nieuwe leasestandaard IFRS16 en ASC 842.
Zo ook Canon Production Printing, het bekende Nederlandse bedrijf in digitale
beeldtechnologie en hightech printproducten. Om dit mogelijk te maken riep
Canon Production Printingde hulp in van Ctac. Samen implementeerden we SAP
Contract & Lease Management. Met die oplossing kan Canon Production
Printing hun leasecontracten eenvoudig opnemen in de financiële administratie
en direct waarderen volgens de nieuwe standaarden.
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