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Raportti IFRS-valvonnasta
toimintavuodelta 2013
IFRS-valvonnan keskeiset johtopäätökset
Vaikea markkinatilanne ja yleinen taloudellinen epävarmuus
heijastuivat Finanssivalvonnan IFRS-valvontaan. Yhtiöotannassa painotettiin taloudellista asemaa kuvaavia riskiindikaattoreita sekä keskittynyttä omistusta. Tilinpäätösten
valvonnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti rahoitusriskeistä
esitettyihin tietoihin, rahoitusvarojen ja liikearvon arvostukseen sekä lähipiiritietoihin.
Finanssivalvonta valvoi listayhtiöiden tilinpäätöksissään esittämiä rahoitusriskejä koskevia tietoja, erityisesti tietoja maksuvalmiusriskistä ja kovenanteista. Finanssivalvonta kiinnitti
huomiota myös suojauslaskennan soveltamiseen, rahoitusinstrumenttien arvostukseen sekä lainojen ja muiden saamisten arvonalentumisiin. Pankkien osalta Finanssivalvonta
selvitti luottokannan, myytävissä olevien rahoitusvarojen ja
johdannaisten arvostuskysymyksiä sekä suojauslaskentaa.
Pankkien tilinpäätösten laatu ja vertailukelpoisuus lisäävät
sijoittajien ja markkinoiden luottamusta, mikä puolestaan
edesauttaa rahoitusmarkkinoiden vakautta ja taloudellista
kasvua. Finanssivalvonta johti Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA, European Securities and Market
Authority) koordinoiman selvityksen laatimista rahoituslaitosten IFRS-tilinpäätöksistä.1
Lähipiiritietojen valvonnassa selvitettiin yhtiöiden prosesseja
siitä, kuinka ne keräävät lähipiiritietoa ja varmistuvat olennaisten lähipiiritapahtumien esittämisestä tilinpäätöksessä.
Kehitettävää löytyi lähipiirin määrittelyssä, lähipiiriliiketoimien
tiedonkeruussa sekä lähipiiriä koskevissa tilinpäätöstiedoissa. Lähipiiri- ja sisäpiiri-käsitteiden erot olivat osittain epäselvät. Lähipiiriin kuuluvia osapuolia ei ollut aina tunnistettu.
Kaikilla yhtiöillä ei ollut määriteltyä prosessia lähipiiritietojen
keräämiseen. Finanssivalvonta pyysi osana lähipiirivalvontaa
kirjanpitolautakunnalta (KILA) lausuntoa eläkesitoumuksista
tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Lausunnon mukaan
muun muassa toimitusjohtajasta tulee jatkossa esittää erikseen sekä lakisääteisistä että lisäeläkkeistä johtuva suoriteperusteinen eläkemeno.2
1

Aiheesta kerrotaan lisää osiossa “Rahoituslaitosten IFRS-tilinpäätökset kansainvälisen yhteistyön keskipisteenä”.
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Kirjanpitolautakunnan lausunto löytyy osoitteesta http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/
kirjanpi.nsf > Lausunnot ja poikkeusluvat > 2013 > Listayhtiön johdon eläkesitoumuksia koskevista liitetiedoista.

Osavuosikatsaukset olivat vuonna 2013 teemaselvityksen
kohteena. Finanssivalvonnan suorittama läpikäynti osoitti,
että osavuosikatsauksissa oli laadullisia eroja. Merkittävimpiä tapahtumia ja liiketoimia kuvattiin osavuosikatsauksen
selostusosassa, mutta näiden tapahtumien ja liiketoimien
vaikutukset taulukko-osassa esitettyihin laskelmiin eivät aina
käyneet selkeästi ilmi. Finanssivalvonnan arvion mukaan
osavuosikatsausten tarkkuudessa ja laajuudessa on monella
yhtiöllä kehitettävää.
Taloudellisen toimintaympäristön epävarmuudesta johtuen
Finanssivalvonta jatkoi liikearvoihin kohdistuvaa teemavalvontaa sekä arvonalentumistestausten että niistä esitettävien liitetietojen näkökulmasta. Valvonta kohdistui muun
muassa yhtiöiden suorittamaan järkevyystarkasteluun,
missä tarkasteltiin johdon arvioimien tulevien rahavirtojen
tasoa ja kasvua sekä näiden ennustetarkkuutta. Liitetietojen
läpinäkyvyyteen kiinnitettiin myös huomiota. Esimerkiksi
herkkyysanalyysitietojen ymmärrettävyydessä ja keskeisten
oletusten kuvaamisessa havaittiin edelleen parannettavaa.

Liitetietoinformaatiossa kehitettävää
Finanssivalvonta kartoitti vuoden 2013 aikana liitetietoinformaatiosta kansainvälisesti käytyä keskustelua.3 Keskustelussa on kiinnitetty huomiota mm. siihen, että yhtiöt käyttävät tilinpäätöksen liitetiedoissa paljon vakioilmaisuja (ns.
boilerplate). Tämä tarkoittaa sitä, että liitetiedot sisältävät
IFRS-standardeista tai mallikirjoista kopioituja vakiolauseita
ilman yhtiökohtaista sisältöä. Sijoittaja voi myös jäädä vaille
olennaista informaatiota, jos merkityksellisiä liitetietoja on
liian vähän tai tietoja ei ole esitetty selkeästi.
Liitetietoinformaation kehittämisessä on huomioitava monia
eri näkökulmia (kts. kuvio 1). International Accounting
Standards Board (IASB) on ryhtynyt toimenpiteisiin liitetie3

FRC/Financial Reporting Council: Cutting Clutter 2011, Keskustelupaperi
10/2012 ja Feedback Statement 6/2013; EFRAG/European Financial Reporting Advisory Group: Keskustelupaperi 7/2012 ja Feedback statement 4/2013;
EDTF/Enhanced Disclosure Task Force: Raportti – pankkien riskiliitetietojen
parantaminen 10/2012 ja Progress report 7/2013; ESMA/European Securities
and Markets Authority: Kommentti EFRAGin keskustelupaperiin 1/2013 ja
olennaisuuden tarkastelu tilinpäätösraportoinnissa 2/2013; CFA/Chartered
Financial Analysts: Kysely jäsenille 2012 ja yhteenveto 7/2013; IASB/International Accounting Standards Board: Kysely tilinpäätöksen laatijoille ja käyttäjille
2012, Disclosure Forum 1/2013 ja Feedback statement 5/2013, Viitekehyskeskustelupaperi 7/2013, IASB Update 9-11/2013.
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toinformaation kehittämiseksi. Esimerkkinä tästä on IASB:n
lyhyen tähtäimen suunnitelmat tehdä muutoksia olemassa
oleviin standardeihin liitetietojen osalta. Finanssivalvonta on
jo usean vuoden ajan kiinnittänyt IFRS-valvonnassaan huomiota tilinpäätösten liitetietojen tärkeyteen sijoittajille. Finanssivalvonta yhtyy eri tahojen esittämään ajatukseen siitä, että
kommunikoinnin onnistuminen tilinpäätöksen välityksellä on
tärkeää. Viestin tulee välittyä oikein tilinpäätöksen laatijalta
sen lukijalle.

IFRS-valvonnan menettelytavoissa ei suuria
muutoksia
Tilinpäätösvalvonta on riskiperusteista valvontaa. Sitä
suoritetaan ennakoivasti tilinpäätöksen kokonaisvaltaisessa
läpikäynnissä (ns. full review) sekä teemavalvonnan avulla.
Tilinpäätösvalvonta sisältää myös reagoivan valvonnan,
jossa esimerkiksi pörssitiedotteen tai kantelun perusteella
selvitetään yhtiön valitseman yksittäisen tilinpäätöskäsittelyn
asianmukaisuus. Tilinpäätösvalvontaan kuuluu myös esittei-

den sisältämän IFRS-informaation valvonta. Kuvio 2 sivulla 3
esittää IFRS-valvonnan prosessia.
Tilinpäätösvalvonnassa otettiin käyttöön uusi menettelytapa,
jossa osalle vuoden 2013 full review -valvontaan valituista
yhtiöistä ilmoitettiin etukäteen valinnasta joulukuussa 2012.
Uusi toimintatapa mahdollisti yhtiöille tilinpäätösinformaation
kehittämisen ennen valvontaa. Finanssivalvonnan käsityksen
mukaan menettelytapaan on oltu tyytyväisiä. Finanssivalvonta jatkoi toimintatapaa, jonka mukaan yhtiöiden hallitusten tarkastusvaliokunnille lähetettiin full review -valvonnan
aloitus- ja lopetuskirjeet.
Eurooppalainen valvontayhteistyö vaikuttaa entistä enemmän IFRS-valvontaan. Euroopan tilinpäätösvalvojat päättävät yhdessä seuraavan vuoden painopisteet, ja yhteisiä selvityksiä tehdään entistä enemmän. Vuoden 2014 valvonnan
painopisteet julkaistiin marraskuussa 2013.4 Tavoitteena on
yhtenäistää valvontaa Euroopassa sekä tuottaa analyyseja,
joissa arvioidaan IFRS-standardien soveltamista Eurooppatasolla.

Kuvio 1. Liitetietoinformaation kehittämisen näkökulmat
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Kommunikoinnin
onnistuminen

Liitetietojen
tarkoitus
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kehittäminen
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ESMAn painopisteet vuodelle 2014: http://www.esma.europa.eu/news/
Press-Release-ESMA-announces-financial-statements%E2%80%99-enforcement-priorities-2013.
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Rahoitusinstrumenttistandardien noudattamisen
valvonta laajaa

Full review -valvonnan kohteena oli 14 yhtiötä. Full review
-yhtiöiden lisäksi teemavalvonnan kohteena oli 6 yhtiötä.
Teemavalvonta toteutettiin vuonna 2013 pääsääntöisesti
osana full review -valvontaa. Finanssivalvonta esitti teemavalvonnan osa-alueista runsaasti yksityiskohtaisia kysymyksiä full review -valvontakirjeissä.

Alla oleva taulukko kuvaa vuosien 2013 ja 2012 IFRS-valvonnan laajuutta valvontatyypeittäin.
Valvontatapausten
lkm 2013

Valvontatapausten
lkm 2012

14

14

Teemavalvonta

6

4

Reagoiva valvonta

5

9

Esitteiden IFRSvalvonta

10

7

Yhteensä

35

34

Valvontatyypit

Full review eli koko tilinpäätöksen valvonta

Kuviosta 3 sivulla 4 käy ilmi, mihin IFRS-standardeihin tilinpäätösvalvonta toimintavuosina 2013 ja 2012 kohdentui.
Suurin osa valvontahavainnoista kohdistui rahoitusinstrumenttistandardien (IFRS 7 ja IAS 39) soveltamiseen. Suurin
osa kysymyksistä esitettiin rahoituslaitoksille. Teemavalvonnan kohteena olleen omaisuuserien arvon alentumista
käsittelevän standardin (IAS 36) havaintojen määrä oli tavanomaisella tasolla. Lähipiiritietoja käsittelevä standardi (IAS
24) oli teemavalvonnan kohteena, joten kysymysten määrä
kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Kuvio 2. IFRS-tilinpäätösvalvonnan prosessi
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Muut standardit, joiden havainnot olivat tavanomaisella tasolla, olivat tulouttamisstandardit (IAS 11 ja IAS 18),
tilinpäätöksen esittäminen (IAS 1), varaukset, ehdolliset velat
ja ehdolliset varat (IAS 37), työsuhde-etuudet (IAS 19) ja
liiketoimintojen yhdistäminen (IFRS 3). Tuloveroja käsittelevän standardin (IAS 12) vuoden 2012 havainnoista merkittävä osa liittyi verokannan muutokseen, joten kysymysten
määrä laski vuonna 2013. Segmenttiraportoinnin (IFRS 8)
osalta vuonna 2013 kysyttiin aikaisempaa vuotta vähemmän
kysymyksiä, koska Finanssivalvonta odottaa IASB:n viestiä
mahdollisesta IFRS 8:n täsmentämisestä standardin käyttöönoton vaikutusarvioinnin (post-implementation review,
PIR) tuloksista johtuen. IFRS 8:n soveltamiseen ei kuitenkaan olla täysin tyytyväisiä Euroopassa vaan epäyhtenäistä
soveltamista esiintyy.

Finanssivalvonta kehotti noudattamaan IFRSstandardeja lähes 40 %:ssa valvontahavainnoista
Valvojien edellyttämien korjaavien toimenpiteiden perustana
on IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten
arvioiden muutokset ja virheet. Valvojan edellyttämät korjaa-

vat toimenpiteet luokitellaan ESMAssa seuraaviin ryhmiin,
jotka riippuvat virheiden olennaisuudesta:


uuden tilinpäätöksen laatiminen, jolloin myös tilintarkastus tulee tehdä uudelleen ja yhtiökokouksen hyväksyä
muutettu tilinpäätös



virheen takautuva korjaaminen ja sen lisäksi erillisen tiedotteen julkistaminen välittömästi virheen havaitsemisen
jälkeen



virheen korjaaminen seuraavassa tilinpäätöksessä
takautuvasti



seuraavan tilinpäätöksen korjaaminen ilman takautuvaa
korjaamista



valvojan suositus seuraavan tilinpäätöksen kehittämiseksi

Finanssivalvonta tilastoi valvontatoimenpiteensä edellä mainittua ESMAn ryhmittelyä noudattaen. Ympyrädiagrammissa
sivulla 5 kuvataan Finanssivalvonnan edellyttämien toimenpiteiden jakautumista vuosina 2013 ja 2012.

Kuvio 3. Valvonnan kohdentuminen standardeittain vuosina 2013 ja 2012 (kysymysten/havaintojen lukumäärä)
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Vuonna 2013 tilinpäätösinformaatiota korjattiin takautuvasti
noin 7 %:ssa valvontahavainnoista. Aikaisempia kausia koskevat olennaiset virheet on korjattava takautuvasti.
Lisäksi jopa kolmasosassa valvontahavainnoista kehotettiin
noudattamaan IFRS-standardien vaatimuksia tulevissa taloudellisissa raporteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Finanssivalvonta ei katsonut IFRS-standardin vastaisuutta selkeästi
IAS 8:n mukaiseksi olennaiseksi virheeksi. Olennaisuuden
arviointi vaatii aina huolellista yhtiökohtaista harkintaa.
Vuoden 2013 havainnot koskivat tilinpäätöksessä esitettävien tietojen ohella merkittävässä määrin myös arvostamiskysymyksiä. Muutamissa valvontatapauksissa yhtiöt päätyivät
uudelleen arvioimaan tase-eriensä arvostuksia Finanssivalvonnan havaintojen perusteella. Ne liittyivät laskennallisiin
verosaamisiin ja liikearvoon. Finanssivalvonta suositteli
seuraavan tilinpäätöksen kehittämistä joka kymmenennessä
valvontahavainnossa.

Rahoituslaitosten IFRS-tilinpäätökset kansainvälisen yhteistyön keskipisteenä
Kansainvälisen toiminnan painopiste vuonna 2013 oli rahoituslaitosten IFRS-tilinpäätösten vertailukelpoisuutta selvittäneen työryhmän vetäminen ESMAssa. Selvitys koski 39
eurooppalaisen rahoituslaitoksen IFRS-tilinpäätöstä 16 eri
maasta mukaan lukien Suomi. Raportin mukaan IFRS-standardien vaatimat tiedot oli yleensä esitetty, mutta tietojen
laadussa ja läpinäkyvyydessä oli kirjavuutta, mikä heikentää osaltaan tilinpäätösten vertailukelpoisuutta. Erityisesti
luottoriskistä ja lainanhoitojoustoista (forbearance) esitettäviä
tilinpäätöstietoja tulisi parantaa.5
Corporate Reporting Standing Committee (CRSC) koordinoi
ESMAn pysyvänä komiteana kaikkia tehtäviä, jotka liittyvät
tilinpäätösraportointiin, tilintarkastukseen, säännölliseen
tiedonantoon ja säännellyn tiedon varastointiin. CRSC:n yhteydessä kokoontuu myös markkinaosapuolten edustajista
koostuva asiantuntijaryhmä (Consultative Working Group),

Kuvio 4. Yhtiöiltä edellytettyjen toimenpiteiden jakautuminen yksittäisten valvontahavaintojen perusteella
vuosina 2013 ja 2012
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5

ESMAn rahoituslaitosten IFRS-tilinpäätösten vertailukelpoisuutta käsittelevä raportti löytyy osoitteesta: http://www.esma.europa.eu/system/
files/2013-1664_report_on_comparability_of_ifrs_financial_statements_of_financial_institutions_in_europe.pdf.
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jonka tehtävänä on kuulla markkinaosapuolten mielipiteitä ja
ajatuksia. Suomen edustajat ryhmässä olivat Marjaana Alho
Stora Ensosta (vice president) ja hallitusammattilainen Tuija
Soanjärvi.
Vuoden aikana järjestettiin yhdeksän EECS-kokousta6, joihin
Finanssivalvonta osallistui. Suomi toimitti ESMAn tietokantaan kaksi valvontapäätöstä. ESMA julkistaa säännöllisesti
osan valvontapäätöksistä, joista Finanssivalvonta laatii
suomenkielisen koosteen Markkinat -tiedotteeseen. Vuoden
2013 loppuun mennessä ESMA on julkaissut neljätoista valvontapäätöskoostetta. Päätösten julkaisemisen tavoitteena
on edistää IFRS-standardien yhdenmukaista soveltamista
sekä valvonnan läpinäkyvyyttä Euroopassa.7
Finanssivalvonta on myös IFRS Project Groupin jäsen.
IFRS Project Group on ESMAn työryhmä, joka valmistelee
ESMAn kommentit uusiin IFRS-standardeihin ja -tulkintoihin
sekä niiden muutoksiin IASB:lle ja IFRS IC:lle. Kommentoinnissaan se kiinnittää huomiota sekä sijoittajainformaatioon
että standardien valvottavuuteen. Vuonna 2013 ryhmä antoi
kommenttikirjeet muun muassa vuokrasopimuksia, vakuutussopimuksia ja rahoitusinstrumentteja koskevista hankkeista. Yksi ryhmän kokouksista järjestettiin vuonna 2013
Helsingissä.
ESMA julkaisi vuoden 2013 alussa lopullisen lausuntopalautteensa vuodenvaihteessa 2011–2012 lausunnolla olleeseen Näkökohtia olennaisuuteen taloudellisessa raportoinnissa -dokumenttiinsa. Olennaisuus-työryhmän työskentelyn
tulokset on esitelty myös IASB:lle.
ESMA on uusimassa listayhtiöiden tilinpäätösvalvontaa
koskevia ohjeita. Uusituissa ohjeissa ESMAn edeltäjän
CESR:n8 standardien sisältämät periaatteet tarkennetaan
ESMAn ohjeiksi. Valvontaohjeiden tarkoituksena on harmonisoida valvontaa aikaisempaa enemmän. Uudistetussa
ohjelmaluonnoksessa on ehdotettu, että EECS:ssä muodostettaisiin yhtenäinen näkemys merkittävän valvontapäätöksen sisällöstä lähes poikkeuksetta ennen kansallista
päätöksentekoa. Tällä hetkellä ei ole sääntöä siitä, kuinka
6

European Enforcers’ Coordination Sessions (EECS) on ESMAn työryhmä,
jonka jäseniä ovat Euroopan tilinpäätösvalvojat.

7

Koosteet valvontapäätöksistä löytyvät osoitteesta: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/IFRS/Julkaisut/EECS/Pages/Default.aspx.
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CESR = The Committee of European Securities Regulators.

usein päätökset tulee tuoda etukäteiskäsittelyyn. Lisäksi
uudet ohjeet muuttavat yhtiöotantaa. Uudet ohjeet eivät
kuitenkaan olennaisesti ole muuttamassa Finanssivalvonnan
tilinpäätösvalvontaa. Finanssivalvonta esitteli ehdotuksen
uusiksi valvontaohjeiksi Markkinat-tiedotteessa 3/2013.9

Kansallinen yhteistyö tiivistä
Finanssivalvonta osallistui tilintarkastajien valvontaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan (TILA) jäsenyyden kautta. TILAn jäsen on Tiina Visakorpi ja varajäsen
on Ingalill Aspholm. Vuonna 2010 alkanut yhteistyö TILAn
sihteeristön kanssa on jatkunut siten, että Finanssivalvonta
ja TILA kohdistavat valvontaa muutamiin samoihin tilinpäätöksiin. Finanssivalvonta valvoo IFRS-standardien noudattamista tilinpäätöksissä ja TILA sitä, miten tilintarkastajat
ovat tilinpäätökset tarkastaneet. Yhteistyön tarkoituksena
on lisätä taloudellisiin raportteihin kohdistuvan viranomaisvalvonnan kattavuutta ja tätä kautta edistää luottamusta
taloudelliseen raportointiin.
Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi keväällä 2013
konsultaatiolle dokumentin, jossa sen vaatimukset tehokkaasta vuorovaikutuksesta pankkivalvojien ja tilintarkastajien välillä on kirjattu suosituksiksi. Lopulliset suositukset
julkaistaan keväällä 2014. Ehdotusten mukaan kansallisten
pankkivalvojien tehtävänä on viestittää suositusten sisältöä
valvottaville ja niiden tilintarkastajille. Finanssivalvonta esitteli
suositusluonnoksen sisältöä yhteistyöpalavereissa valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Elinkeinoelämän keskusliiton sekä pankkien tilintarkastajien kanssa.
Finanssivalvonta katsoo, että pankkivalvontakomitean
ehdottamat suositukset lisäisivät sekä pankkien että muiden
Finanssivalvonnan valvottavien tilintarkastuksen laatua.
Finanssivalvonta vaikuttaa KILAn jäsenyyden kautta kansallisen kirjanpitolainsäädännön mukaisen hyvän kirjanpitotavan
edistämiseen. KILAn jäsen on Virpi Haaramo ja varajäsen on
Reija Anttila. Lisäksi Virpi Haaramo osallistuu vuonna 2013
aloittaneen kirjanpitolain uudistamistyöryhmän toimintaan.10

9

ESMAn uusitut ohjeet tilinpäätösvalvonnasta lausuntokierrokselle (Markkinattiedote 3/2013).

10 Tietoa kirjanpitolain uudistamistyöryhmästä löytyy osoitteesta http://www.
tem.fi/yritykset/kirjanpito/ajankohtaista_kirjanpitolain_muutokset_-tyoryhma_
asetettu_ajalle_1.9.2013_-_30.11.2014.

Raportti IFRS-valvonnasta toimintavuodelta 2013
7 (8)

Listayhtiötilaisuudet suosittuja
Finanssivalvonta järjesti vakiintuneen käytännön mukaan
joulukuun alkupuolella kaksi listayhtiöiden taloudelliseen
raportointiin liittyvää tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä noin
160 henkilöä. Tilaisuuksien ensisijaisena tarkoituksena oli
kertoa listayhtiöille ja tilintarkastajille IFRS-valvonnassa vuoden 2013 aikana tehdyistä havainnoista, jotta yhtiöt voivat
ottaa Finanssivalvonnan viestit huomioon tulevissa taloudellisissa raporteissaan. Keskeistä tilaisuuksissa on myös
tiedottaminen IFRS-valvonnan valvontaprosessista, seuraavan vuoden IFRS-valvonnan painopisteistä ja mahdollisesti
valvonnassa toteutettavista muutoksista. Listayhtiötilaisuuksien tarkoituksena on myös muiden taloudellisten raportoinnin sidosryhmien yhteen kokoaminen.
Vuoden 2013 tilaisuuden aiheita olivat valvontahavaintojen
lisäksi lähipiiritiedot, liitetietoinformaation ongelmat sekä
suuret IFRS-hankkeet. Lisäksi esiteltiin ESMAn laatiman
rahoituslaitosten IFRS-tilinpäätösten vertailukelpoisuutta
käsitelleen raportin tuloksia. Tilaisuudessa kerrottiin myös
ajankohtaisia asioita liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuudesta sekä Finanssivalvonnan tekemän sijoittajakyselyn
havainnoista.11
Markkinat-tiedotteessa julkaistiin toimintavuonna yhteensä kahdeksan IFRS-valvonnan artikkelia. Tämän raportin
liitteenä 1 on tarkempi yhteenveto kaikista vuoden 2013
aikana ilmestyneistä julkaisuista ja tiedotteista. IFRS-tilinpäätösvalvonnan internet-sivut löytyvät osoitteesta: http://www.
finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/IFRS/Pages/Default.aspx.

Lisätietoja antaa
toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, puhelin 010 831 5383.

11 Listayhtiötilaisuuksien esittelymateriaali on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa osoitteessa: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/IFRS/
Julkaisut/Esitykset/Pages/Default.aspx.
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Esitykset


12/2013 Listayhtiötilaisuudet - Esitysmateriaali

Verkkouutiset


Raportti IFRS-valvonnasta 2012: Tavoitteena riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta epävarmassa markkinatilanteessa (Verkkouutinen 15.3.2013, 2/2013)

Valvottavatiedotteet


ESMA arvioinut rahoituslaitosten IFRS-tilinpäätösten vertailukelpoisuutta (Valvottavatiedote 23.12.2013)

Markkinat-tiedotteet ja muut artikkelit









Ajankohtaista ESMAssa - Ei-IFRS-tunnuslukujen esittäminen (Markkinat-tiedote 4/2013)
ESMA julkaissut uusia valvontapäätöksiä (Markkinat-tiedote 4/2013)
ESMAn uusitut ohjeet tilinpäätösvalvonnasta lausuntokierrokselle (Markkinat-tiedote 3/2013)
Kirjanpitolautakunnan lausunto listayhtiön johdon eläkesitoumuksia koskevista liitetiedoista julkistettu (Markkinat-tiedote
3/2013)
Globaalitason pankkivalvontakomitea vaatii tehokasta vuorovaikutusta pankkivalvojien ja tilintarkastajien välille
(Markkinat-tiedote 2/2013)
Euroopan tilinpäätösvalvojat julkaisseet uusia valvontapäätöksiä (Markkinat-tiedote 2/2013)
Olennaisuus IFRS-raportoinnissa – ESMAn lausuntopalaute (Markkinat-tiedote 1/2013)
Johdon lähipiiritiedot tärkeitä sijoittajille (Markkinat-tiedote 1/2013)

IFRS-raportit


Raportti IFRS-valvonnasta 2012

EECS:n tietokantapäätökset



ESMA publishes 14th Extract from the EECS’s database of enforcement (29.10.2013)
ESMA publishes 13th Extract from the EECS’s database of enforcement (4.4.2013)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tiedotteet







ESMA publishes a Review of the comparability and quality of disclosures in 2012 IFRS financial statements of listed
financial institutions (18.11.2013) Final report
ESMA publishes its European common enforcement priorities for 2013 financial statements (11.11.2013)
ESMA publishes the Activity Report on the IFRS enforcement in 2012 (22.7.2013)
ESMA publishes the Consultation Paper on the ESMA Guidelines on enforcement (19.7.2013)
ESMA publishes the feedback statement to the consultation on considerations of materiality in financial reporting
(14.2.2013)
ESMA calls for improvements in disclosures related to goodwill impairment, ESMA Report: Review of 2011 IFRS financial statements related to impairment testing of goodwill (21.1.2013)

12 Http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/IFRS/Julkaisut/Pages/Default.aspx.

