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Vad betyder IFRS-tillsynen för noterade bolag?
Video, på finska
Video manuskript på svenska
"Högklassig finansiell information är en grundpelare för dem som är verksamma på
kapitalmarknaden. Vad betyder IFRS-tillsynen för noterade bolag?
Syftet med tillsynen är att bidra till att investerarna på marknaden får relevant, jämförbar och begriplig finansiell information som stöd för sitt beslutsfattande.
Finansinspektionens experter har rätt att få uppgifter från noterade bolag och deras revisorer samt andra relevanta aktörer. Vi har också rätt att utföra inspektioner på noterade bolags verksamhetsställen. Vi kan uppfordra noterade bolag att rätta fel i årsredovisningen. Dessutom kan vi bestämma en påföljdsavgift eller ge en offentlig
varning.
Vi iakttar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMAs riktlinjer om
tillsyn över finansiell information. Vi eftersträvar en smidig och högklassig tillsyn med
hjälp av den process som beskrivs närmare i det följande.
Vår tillsyn är riskbaserad. Vid Full review -tillsyn, dvs. fullständig genomgång av årsredovisningen, väljer vi tillsynsobjekten utifrån kriterier som bestäms årligen. Andra tillsynsmetoder är tematillsyn, reaktiv tillsyn och tillsyn över IFRS-informationen i
prospekt.
Tillsynen är i huvudsak skriftlig. Vi strävar efter att skriva ner våra iakttagelser i detalj
och motivera våra åsikter. När vi berättar om våra iakttagelser är syftet, vid sidan av tillsyn, att stödja bolagen vid tillämpningen av standarderna.
Våra experter går igenom bolagets koncernbokslut och andra uppgifter som företaget
offentliggjort.
Efter att vi gått igenom bokslutet ber vi bolaget lämna ytterligare uppgifter om tillämpningen av standarderna. Det första tillsynsbrevet med detaljerade frågor skickar vi till
bolaget samt till revisorn för kännedom. Vid Full review-tillsyn skickar vi även revisionsutskottet ett brev där vi berättar att tillsynen inleds.
När bolaget har tagit emot tillsynsbrevet
−
−
−

Bolaget ombes besvara frågorna och skicka dokumentation som stödjer svaren.
Ju omsorgsfullare bolaget besvarar frågorna, desto enklare blir tillsynsprocessen.
Svarstiden är i allmänhet cirka 3 veckor.

När vi har behandlat bolagets svar på det första tillsynsbrevet, skickar vi ett andra tillsynsbrev och eventuellt också andra brev. Vid tillsynen beaktar vi andra europeiska tillsynsmyndigheters tillsynsbeslut och frågar efter deras åsikt i situationer som är viktiga
med tanke på tillämpningen av IFRS-standarderna. Tillsynsprocessen räcker i
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allmänhet flera månader. Hur länge beror på de saker som ska utredas, bolagets finansiella rapportering och svar samt tillsynsmyndighetens tidtabell.
När tillsynen har avslutats skickar vi bolaget ett brev, som också skickas till revisorn för
kännedom. Även revisionsutskottet får ett brev om att tillsynen avslutas.
Om något av vikt som strider mot standarderna framkommer under tillsynen, korrigeras
normstridigheten på det sätt som standarderna förutsätter. Oftast gör bolaget rättelserna i följande årsredovisning eller delårsrapport. Det är i första hand bolaget som
beslutar att göra rättelser och informera om dem. Tillsynsmyndigheten bedömer bolagets åtgärder med avseende på investerarskyddet.
Varje år i månadsskiftet november-december ordnar vi ett rapporteringsevenemang,
där syftet är att informera noterade bolag och företrädare för intressentgrupperna om
tillsynen under det gångna året samt om andra aktuella frågor som gäller finansiell rapportering. Vi skickar inbjudan till bolagens ekonomichefer och berättar också om det på
förhand i vårt infobrev Markkinat.
Högklassig finansiell information är en grundpelare för dem som är verksamma på
kapitalmarknaden."

