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Rapport om IFRS-tillsynen för
verksamhetsåret 2010
IFRS-tillsynen 2010 var inriktad på riskbaserad tillsyn av
vissa börsnoterade bolags bokslut för räkenskapsperioden
2009, tematisk tillsyn av delårsrapporter för 2010 och reaktiv tillsyn av ett antal börsmeddelanden med inverkan på
redovisningen. De börsnoterade bolagen informerades om
observationerna från tillsynen på särskilda informationsmöten i december 2010.
Under räkenskapsåret 2009 präglades börsbolagens
verksamhet av den ekonomiska recessionen efter finanskrisen och dess särskilda inverkan på exporten (BNP -8,2 %,
exportens värde -31 %). På grund av detta fästes särskild
uppmärksamhet vid bedömningen av nedskrivningsbehovet
av goodwill, informationen om finansiella instrument – särskilt kovenanter – och företagets fortlevnad. Den tematiska
tillsynen av delårsrapporterna för 2010 fokuserade på til�lämpningen av den nya standarden om företagsförvärv och
samgåenden, medan den tematiska tillsynen av boksluten
för 2009 var inriktad på resultatet per aktie (EPS) och nedskärningarna i förmånsbestämda pensionssystem.
En annan huvudprincip för tillsynen var fokuseringen på
utformningen av finansiella rapporter och noggrannheten i
redovisningen. FI har i sin tillsyn konstaterat att kvaliteten på
boksluten varierar betydligt mellan olika bolag. Små felaktigheter och brister förekommer också. Trots att väsentlighet
är en av hörnstenarna för den finansiella rapporteringen,
anser FI att bolagen också bör se över sina redovisningsprocesser med avseende på hur omsorgsfullt boksluten har
upprättats. Vidare anser FI att bolagens revisionskommittéer
på en allmän nivå även borde ta ställning till kvalitetsnivå
för boksluten och deras noggrannhet. När bokslutet är
omsorgsfullt upprättat kan redovisningsprocessen smidigt
passera revision och myndighetstillsyn.

IFRS-tillsynens omfattning
Tabellen nedan beskriver omfattningen av IFRS-tillsynen per
tillsynstyp år 2010.
Tillsynstyp

Antal tillsynsfall

Riskbaserad tillsyn, all
bokslutsinformation

16

Tematisk tillsyn och tillsyn av
börsmeddelanden

39

Prospektgranskning
Summa

4
59

Såsom tabellen visar skickades sammanlagt 511 tillsynsbrev
till 16 bolag enligt det riskbaserade urvalet2. Fyra av bolagen
ombads lämna in sina nedskrivningsberäkningar för goodwill till FI för bedömning. Den tematiska tillsynen gav upphov
till sammanlagt 58 tillsynsbrev till 26 bolag. Till det kommer
ytterligare 27 tillsynsbrev till 11 bolag med anledning av den
reaktiva tillsynen på grund av börsmeddelanden. IFRS-tillsynen omfattade vidare IFRS-uppgifterna i fyra börsnoterade
bolags prospekt; IFRS-bokslutet för ett bolag granskades i
sin helhet.
Under året utvecklades såväl tillsynsförfarandena som tillsynsprocesserna. Standardbrev skapades för begäran om
utredning och slutbrev och begäran om utredning utökades
betydligt till både omfattning och detaljrikedom. Det blev
också betydligt vanligare att FI i begäran om utredning bad
bolaget lämna in skriftliga dokument såsom styrelseprotokoll inklusive bilagor och kalkyler över företagsförvärv.

1

Det totala antalet tillsynsbrev utgörs av breven med begäran om
utredning och slutbreven
2

Enligt principerna i CESR tillsynsstandard 1 Enforcement of standards
on financial information in Europe. Vid riskbaserat urval användes sammanlagt 20 riskmätare av vilka 10 var ekonomiska mätare.
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Observationer från tillsynen och krav på åtgärder
I sina tillsynsbrev bad FI bolagen om förklaringar till sina
observationer om den offentliggjorda redovisningsinformationen. Vidare framförde FI vissa rutinmässiga observationer
som bolagen uppmanades ta hänsyn till i sina framtida finansiella rapporter men som inte krävde något särskilt svar.
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samband med godkännande av börsprospekt i regel endast
i de fall då prospektet gäller börsintroduktion, betydande
företagsförvärv eller omstruktureringar.3

Internationell verksamhet
Representanter för IFRS-tillsynen deltog i EECS4:s två dagar
långa tillsynsmöten. Under året ordnades sammanlagt åtta
sådana möten. Finland bidrog till den gemensamma databasen med fyra beslut som behandlades på dessa möten.
Två av besluten gällde nedskrivningsprövning av goodwill,
ett gällde ersättningssystem för ledningen och ett klassificering av finansiella skulder. Vidare tog Finland upp två tillsynsärenden till förhandsdiskussion, dvs. redovisningen av andra
nyckeltal än resultatet per aktie (EPS) i resultaträkningen
och definitionen av omsättning. Europeiska värdepapperstillsynsmyndigheten offentliggjorde det 8:e och 9:e utdraget
(med 22 beslut) ur EECS:s databas över tillsynsbeslut5.
IFRS-tillsynen deltog också i samrådsarbetet med de europeiska värdepappersmarknads- och banktillsynsmyndigheterna6 och yttrade sig om IASB:s nya utkast till standarder
särskilt gällande fyra s.k. huvudprojekt: finansiella instrument, intäktsredovisning, leasing- och försäkringsavtal. God
bokföringssed enligt den nationella bokföringslagstiftningen
främjades genom medverkan i bokföringsnämnden som
tillsatts av arbets- och näringsministeriet.

Retroaktiv korrigering av fel (IAS 8)

Ovan illustreras fördelningen av FI:s observationer på
åtgärd. Vissa observationer (1 %) ledde till retroaktiv korrigering av redovisningsinformationen. En del av observationerna gällde krav på korrigeringar (56 %) och rekommendationer om informationsgivning (9 %) i framtida finansiella
rapporter. Beträffande de övriga observationerna (34 %)
hade FI inget att anmärka.

Godkännande av börsprospekt och IFRS
IFRS-tillsynen i samband med godkännande av börsprospekt utvecklades så att redovisningstillsynen i dessa
fall utförs i mer begränsad utsträckning än tidigare. Efterlevnadskontrollen av IFRS-standarderna i samband med
godkännande av börsprospekt är i fortsättningen inriktad
särskilt på situationer med en kraftigt ökad risk för inkorrekt
finansiell information. I praktiken utförs redovisningstillsyn i

3

Nyhetsbrevet Markkinat 4/2010.

4

European Enforcers' Coordination Sessions.

5

Alla offentliggjorda beslut finns på http://www.finanssivalvonta.fi/fi/
Listayhtiolle/IFRS/IFRS-tiedotus/Pages/Default.aspx under rubriken
Europeiska värdepapperstillsynskommitténs (CESR) meddelanden.
6

Värdepapperstillsynskommittén (CESR) 5 möten, banktillsynskommittén (CEBS) 3 möten.
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Meddelande om resultatet av IFRS-tillsynen
FI ordnade två möten för börsnoterade bolag, den 7 och 14
december 2010, för att informera bolagen och övriga intressegrupper om sina observationer i samband med tillsynen7.
I mötena deltog sammanlagt omkring 170 representanter
för de börsnoterade bolagen. I nyhetsbrevet ”Markkinat”
publicerades fyra artiklar om nedskrivning av goodwill, avyttring av anläggningstillgångar, redovisning av engångsposter
och nedskärningar i förmånsbestämda pensionssystem.

Fokus på samarbete i arbetet med
intressegrupperna
I maj 2010 arrangerade FI i samarbete med Finlands
Näringsliv, Föreningen CGR, Börsstiftelsen i Finland, arbetsoch näringsministeriet, Aalto-universitetet och Svenska
Handelshögskolan ett internationellt seminarium på hög nivå
under rubriken: Five years of IFRS Reporting – how does
the future look like? Utländska föreläsare var IASB:s styrelsemedlem Gilbert Gelard och EFRAG:s8 tidigare ordförande
Stig Enevoldsen. Deltagarantalet var något under 110.
För börsnoterade bolag ordnades i samarbete med EFRAG,
arbets- och näringsministeriet och Finlands Näringsliv i november 2011 en utfrågning om IASB:s förslag till revidering
av de finansiella rapporterna. Utfrågning är en ny verksamhetsform som EFRAG införde 2010 i syfte att på ort och
ställe diskutera nya betydande förändringar av redovisningsreglerna. I tillställningen deltog närmare 80 personer.

Intensivare samarbete med
Centralhandelskammarens revisionsnämnd TILA
FI har traditionellt deltagit i revisorstillsynen via medlemskapet i Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA).
I slutet av 2010 intensifierades samarbetet med TILA:s
sekretariat genom att FI och TILA i några fall inriktade
tillsynen på samma bokslut. FI bedömde utformningen och

7 Framställningarna från evenemangen för börslistade bolag finns på
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/IFRS/IFRS-tiedotus/Pages/
Default.aspx under rubriken Esitykset (på finska).
8 European Financial Reporting Advisory Group. EFRAG är ett privaträttsligt organ vars uppgift är såväl att kommentera IFRS-standarderna
i egenskap av representant för uppgörare och revisorer i Europa som
att ge råd till EU-kommissionen gällande verkställandet av IFRS-standarderna.

TILA revisionen av boksluten. Syftet med samarbetet är att
effektivisera myndighetstillsynen av finansiella rapporter och
därigenom öka förtroendet för den finansiella rapporteringen. Utvecklingen av samarbetet och utbytet av information
fortsatte 2010.

Tillsyn av boksluten för 2010
Under verksamhetsåret 2011 är IFRS-tillsynen alltjämt
uppdelad på riskbaserad, tematisk och reaktiv tillsyn. Fokusområden för tillsynen är också i fortsättningen nedskrivningsprövningar, företagsförvärv och noterna om riskerna i
finansiella instrument.
EECS inledde i början av året arbetet för att reda ut begreppet väsentlighet i bokslutsinformationen ur tillsynsmyndighetens synvinkel. På basis av resultatet av detta arbete
bedömer FI också om de frågor som framförs i breven med
begäran om utredning är väsentliga. Också tillsynsmetoderna utvecklas vidare.
Beträffande informationen till investerare bedömer FI effekterna av betydande förändringar i de nya IFRS-standarderna
om finansiella instrument, intäktsredovisning, leasingavtal
och försäkringsavtal på börsnoterade bolag och förbereder
sig för tillsynen av dem genom satsningar på kompetensutveckling.
Upplysningar lämnas av:
Byråschef Tiina Visakorpi, telefon 010 831 53 83 och
ledande redovisningsexpert, IFRS Virpi Haaramo, telefon
010 831 53 55.

