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Kysely myyntituottoja koskevan uuden IFRS-standardin käyttöönotosta
Finanssivalvonnan tehtävänä on Finanssivalvonnasta annetun lain 3 § 2
momentin 4 kohdan nojalla valvoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) noudattamista. IFRS-valvonnan tavoitteena on edistää läpinäkyvän
ja vertailukelpoisen taloudellisen informaation antamista markkinoille sijoittajien päätöksenteon tueksi. Lisäksi valvonnalla edistetään IFRS-standardien yhdenmukaista soveltamista.
Liikevaihtoluku on yksi keskeisimmistä tilinpäätöksen tunnusluvuista.
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista on merkittävä uusi standardi,
jonka lähestymistapa perustuu asiakkaiden kanssa tehtäviin sopimuksiin.
Vaikutukset ovat yhtiökohtaisia ja niiden selvittäminen edellyttää yhtiöltä
huolellista analyysia asiakassopimuksista ja standardin sisältämän viisivaiheisen mallin soveltamista niihin.
IFRS 15 astuu voimaan 1.1.2018. Finanssivalvonnan odotus on, että yhtiöt ovat jo aloittaneet valmistautumisen uuden standardin käyttöönottoon.
Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan, minkä se esitti viime vuoden listayhtiötilaisuudessa 1, yhtiön tarkastusvaliokunnilla on oma roolinsa näin
merkittävässä standardiuudistuksessa.
Arvioidakseen yhtiöiden valmistautumista uuteen standardiin ja edistääkseen sen laadukasta käyttöönottoa Finanssivalvonta tekee kyselyn standardin käyttöönotosta 30 listayhtiössä. Kyselyyn valittiin erikokoisia yhtiöitä eri toimialoilta.
Finanssivalvonnasta annetun lain 18 § 1 momentin nojalla yhtiötä pyydetään vastaamaan Finanssivalvonnan seuraaviin IFRS 15:tä koskeviin kysymyksiin.
1. Pyydämme selostamaan yhtiön suunnitelmaa standardin käyttöönottamiseksi yleisellä tasolla kuten esimerkiksi organisointia, aikataulua sekä sitä, milloin yhtiö on suunnitellut antavansa yksityiskohtaisempaa tietoa markkinoille standardin käyttöönotosta.

1

Finanssivalvonnan listayhtiötilaisuus joulukuussa 2015: IFRS-sääntely: IFRS 15:n ja IFRS 9:n käyttöönottoon
valmistautuminen (kalvot 57 – 73). Tarkastusvaliokunnan tärkeästä roolista kalvolla 68. http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/IFRS/Julkaisut/Esitykset/Documents/Fivan_listayhtiotilaisuus_2015_kalvot.pdf
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2. Miten tarkastusvaliokunta on seurannut ja seuraa yhtiön valmistautumista standardin käyttöönottoon?
3. Kuinka tarkastusvaliokunta varmistuu, että yhtiöllä on käytössä riittävät voimavarat ja osaaminen standardin käyttöönottamiseksi?
4. Minkälaisia vaikutuksia standardin käyttöönotolla arvioidaan olevan esimerkiksi yhtiön taloudelliseen raportointiin, asiakassopimuksiin, liiketoimintaan, prosesseihin ja järjestelmiin?
5. Onko muuta, mitä haluatte tuoda Finanssivalvonnan tietoon?
Vastauksiin voi liittää vastausta tukevaa dokumentaatiota esimerkiksi otteita kokouspöytäkirjoista tai yhtiön projektisuunnitelmasta.
Vastaukset pyydetään toimittamaan Finanssivalvonnalle 16.9.2016 mennessä. Vastausten käsittelyn helpottamiseksi yhtiötä pyydetään laatimaan
vastaus Word-dokumenttina ja lähettämään se sähköisesti osoitteeseen
kirjaamo@finanssivalvonta.fi. Voitte halutessanne käyttää vastauksen lähettämiseen suojattua sähköpostiyhteyttä: https://securemail.bof.fi.
Lisätietoja antaa Tiina Visakorpi, puhelin 010 831 5383.
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