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10 vuotta IFRS-tilinpäätöksiä
Listatut yhtiöt ovat laatineet konsernitilinpäätöksensä IFRSstandardien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien, jolloin myös
Finanssivalvonnan IFRS-valvonta alkoi. Euroopan unionin
IAS-asetuksen tavoitteena oli osaltaan edistää eurooppalaisten sisämarkkinoiden pääomien vapaata liikkuvuutta sekä
pääomamarkkinoiden tehokkuutta. IFRS-standardit täyttävät sijoittajien vaatimukset korkealaatuisesta, luotettavasta,
vertailukelpoisesta ja läpinäkyvästä tilinpäätösinformaatiosta.
Komissio aloitti IAS-asetuksen uudelleenarvioinnin vuoden
2014 loppupuolella. Finanssivalvonta osallistui konsultaatioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn1
kautta, joka kokosi eurooppalaisten tilinpäätösvalvojien
näkemykset vastaukseksi komissiolle. Konsultaation tavoitteena oli arvioida muun muassa IAS-asetuksen tavoitteiden
saavuttamista, IFRS-standardien soveltamisalaa ja hyväksymiskriteereitä. Tavoitteena oli myös arvioida IFRS-tilinpäätösraportoinnin kustannuksia suhteessa saatuun hyötyyn.
Komission saamassa palautteessa todetaan, että IFRSstandardit ovat lähtökohtaisesti toimineet hyvin. Konsultaation lopulliset tulokset julkaistaan keväällä 2015.
Komission aloitteesta laaditun IFRS-standardien hyväksymistä koskevan ns. Maystadtin raportin2 perusteella uudistettiin EFRAGin3 hallintoa. EFRAG neuvoo EU:n komissiota
IFRS-standardien hyväksymisessä osaksi EU:n lainsäädäntöä. Komission tavoitteena oli muun muassa vahvistaa Euroopan vaikutusvaltaa IFRS-standardien suhteen. EFRAGiin
perustettiin yleiskokouksen alaisuuteen uusi elin, johtokunta,
jonka tehtävänä on antaa lopullinen neuvo IFRS-standardien
hyväksymisestä komissiolle. Johtokunta tekee myös päätökset kommenttikirjeiden lähettämisestä IASB:lle4. Tästä
johtuvat prosessimuutokset aikaistavat ESMAn työtä sen
arvioidessa IFRS-sääntelyn vaikutuksia sijoittajansuojan
näkökulmasta.
1

European Securities and Markets Authority.
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Maystadtin raportti löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/internal_market/
accounting/docs/governance/reform/131112_report_en.pdf.
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European Financial Reporting Advisory Group.

4

International Accounting Standards Board.

Teemaselvitys taloudellisesti heikossa tilanteessa
olevien yhtiöiden tilinpäätösraportoinnista
Haastava taloudellinen tilanne vaikutti edellisten vuosien
tapaan Finanssivalvonnan IFRS-valvontaan. Yhtiövalinnassa
painotettiin taloudellista asemaa kuvaavien riski-indikaattorien lisäksi muun muassa keskittynyttä omistusta. Finanssikriisin alkamisen jälkeen vuodesta 2008 IFRS-valvonta on
kohdistunut enenevissä määrin yhtiöihin, joiden taloudellinen
tilanne on heikko. Finanssivalvonta teki vuoden 2014 aikana
myös selvityksen listayhtiön tilinpäätösraportoinnista taloudellisen ja toiminnallisen epävarmuuden vallitessa.5
Määrätyt osa-alueet tilinpäätöksessä korostuvat yhtiön
taloudellisesti heikossa tilanteessa. Toiminnan jatkuvuudesta esitettyjen tietojen tulee olla selkeitä, yhtiökohtaisia ja
konkreettisia. Tiedot johdon harkinnasta ja arvioista lisäävät
tilinpäätöksen käyttäjän ymmärrystä muun muassa toiminnan jatkuvuuden arvioinnista sekä arvostusten taustalla olevista oletuksista. Liikearvon arvonalentumistestien oletusten
läpinäkyvyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen vahvistetuista tappioista
sisältää myös kriittistä harkintaa ja edellyttää vakuuttavaa
näyttöä. Rahoitusriskeistä tulee antaa selkeä kuva. Myös
pääoman hallinnasta esitettävät tiedot korostuvat taloudellisesti vaikeina aikoina.

Rahoitusinstrumentit, liikearvon arvonalentumistestaus ja lähipiiritiedot edelleen keskeisiä
valvonnassa
Käyvän arvon määrittämistä koskeva standardi IFRS 13
otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta, ja sen noudattamisen valvonta oli yksi ESMAn painoalueista vuonna 2014.6
Finanssivalvonta havaitsi, että IFRS 13:n mukaisia arvon5

Artikkeli ’Laadukas tilinpäätösinformaatio tukee yhtiötä sen heikossa taloudellisessa tilanteessa’ on julkaistu Markkinat-tiedotteessa 3/2014. Finanssivalvonnan Markkinat-tiedotteet löytyvät osoitteesta: http://www.finanssivalvonta.
fi/fi/Tiedotteet/Markkinat/Pages/Default.aspx. Listayhtiötilaisuudessa 2014
oli esitys samasta aiheesta. Listayhtiötilaisuuden materiaali löytyy osoitteesta
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/IFRS/Julkaisut/Esitykset/Documents/Fivan_listayhtiotilaisuus_2014_kalvot.pdf.
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ESMAn painoalueet vuodelle 2014 löytyvät osoitteesta http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1634_esma_public_statement_-_european_common_enforcement_priorities_for_2013_financial_statements_1.pdf.
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määritysprosesseja ja arvostusmenetelmiä koskevia tietoja
ei tilinpäätöksissä esitetty ollenkaan, tai tiedot eivät olleet
riittävän yksityiskohtaisia. Myös käyvän arvon hierarkian esittämisessä oli parannettavaa. Finanssivalvonta havaitsi, että
niiden instrumenttien osalta, joihin sovelletaan käyvän arvon
optiota IAS 39:n mukaisesti, numeeristen tietojen ja käyvän
arvon option käytön perusteen esittämisessä oli puutteita.
Maksuvalmiusriskin ja sen hallinnan esittämisessä oli edelleen kehittämisen varaa. Finanssivalvonta kiinnitti huomiota
myös siihen, että rahoitusvelkojen maturiteettijakaumaa ei
aina esitetty standardin edellyttämällä tavalla.
Lähipiiritiedot ovat olleet teemavalvonnassa vuodesta 2012
lähtien. Lähipiiritietojen esittämisen lähtökohta on, että yhtiö
määrittelee lähipiirin oikein ja pitää tiedot ajan tasalla. Tämän
lisäksi yhtiöllä tulee olla prosessi, jonka avulla kaikki lähipiiritransaktiot tunnistetaan. Finanssivalvonnan havaintojen
perusteella yhtiöt eivät ole aina tunnistaneet kaikkia lähipiiriin
kuuluvia tahoja. Tilinpäätöksessä esitettävissä tiedoissa oli
havaittavissa parannusta, mutta puutteitakin vielä oli. Tietoja
oli jätetty esittämättä esimerkiksi johdon saamasta kompensaatiosta. KILAn lausuntoa7 johdon eläkesitoumuksia
koskevista liitetiedoista ei myöskään aina noudatettu.
Finanssivalvonta jatkoi edellisvuosien tapaan liikearvoihin
kohdistuvaa valvontaa. Valvonta kohdistui erityisesti vastaisia rahavirtoja koskevien arvojen perusteisiin, diskonttauskoron määrittelyyn sekä liitetietoihin.

Rahoitusinstrumenttistandardien noudattamisen
valvonnasta runsaasti havaintoja
Euroopan keskuspankin (EKP) suorittama kattava arvio
vaikutti IFRS-valvonnan volyymiin, koska suuri osa IFRSvalvontatoimistosta työskenteli tässä projektissa puolen
vuoden ajan. EKP:n kattavassa arviossa selvitettiin pankkien taseiden tilannetta ja stressattiin niiden vakavaraisuutta
ennen EKP:n pankkivalvonnan käynnistymistä. Yhtenä
tavoitteena oli lisätä pankkien tilinpäätösten läpinäkyvyyttä,
vertailukelpoisuutta sekä luotettavuutta.
IFRS-valvonta on riskiperusteista valvontaa. Valvonnassa
valitaan erikseen määriteltyjen riskitekijöiden perusteella
yhtiöt, joiden tilinpäätökset ja muut taloudelliset raportit
käydään kokonaisvaltaisesti läpi (full review). Tilinpäätöksiä
ja muita taloudellisia raportteja voidaan käydä läpi myös
osittain jonkun erikseen valitun tilinpäätösaiheen näkökulmasta (teemavalvonta). Tilinpäätösvalvontaan kuuluu myös
reagoiva valvonta, jossa pörssitiedotteiden tai kanteluiden
perusteella selvitetään yhtiön valitseman yksittäisen tilinpäätöskäsittelyn asianmukaisuutta.
Alla oleva taulukko kuvaa vuosien 2014 ja 2013 IFRSvalvonnan laajuutta valvontatyypeittäin.8 Teemavalvonta kohdistui vuonna lähipiiritietoihin sekä liikearvon arvonalentumistestaukseen. Eräiden yhtiöiden heikko taloudellinen tilanne
ja epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta näkyvät reagoivan
valvonnan kasvuna.

IFRS-tilinpäätöksen liitetiedot ja niiden kehittäminen on ollut
keskustelun kohteena viime vuosina. Myös ESMAn yksi
valvonnan painoalue vuodelle 2014 oli liitetiedot. Yhtiöt käyttävät tilinpäätöksen liitetiedoissa paljon vakioilmaisuja. Tämä
tarkoittaa sitä, että liitetiedot sisältävät IFRS-standardeista
tai mallikirjoista kopioituja vakiolauseita ilman yhtiökohtaista
sisältöä. Finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota myös
liitetietojen niukkuuteen. Yhtiön kannalta hyvinkin olennaisia
tietoja on saattanut jäädä tilinpäätöksessä kokonaan esittämättä. Erityisesti puutteita on ollut rahoitusinstrumentteja
koskevissa liitetiedoissa peräti niillä yhtiöillä, joille kyseiset instrumentit ovat olennaisia. Finanssivalvonta seuraa
liitetiedoista käytyä keskustelua ja kiinnittää valvonnassaan
huomiota yhtiöiden liitetietojen laatuun.
7

KILAn lausunto löytyy osoitteesta http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/71760
2942eb71ebdc22570210049e02b/576a86887f27e772c2257bf9003e80cb?
OpenDocument.

Valvontatapausten
lukumäärä
2014

Valvontatapausten
lukumäärä
2013

Full review eli koko tilinpäätöksen valvonta

10

14

Teemavalvonta

7

6

Reagoiva valvonta

10

5

Yhteensä

27

25

Valvontatyypit

8

Taulukko kuvaa erillisten valvontatapausten määrää, ei yhtiöiden määrää.
Yhteen yhtiöön voi kohdistua vuoden aikana esimerkiksi teemavalvontaa ja
reagoivaa valvontaa. Valvontatapausten yhteismäärä kuvaa valvonnan volyymiä. Yksittäiset valvontatapaukset ovat kuitenkin laajuudeltaan hyvin erilaisia.
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Kuviosta 1 käy ilmi, mihin IFRS-standardeihin tilinpäätösvalvonta toimintavuosina 2014 ja 2013 kohdentui.
Valvontahavaintoja oli vuonna 2014 vähemmän edelliseen
vuoteen verrattuna. Suuri osa valvontahavainnoista kohdistui rahoitusinstrumenttistandardien (IFRS 7 ja IAS 39) soveltamiseen. Tilinpäätöksen esittämistä koskevan standardin
(IAS 1) noudattamisen valvonnan kasvu johtui toiminnan
jatkuvuutta koskevista kysymyksistä. Havainnot käyvän
arvon määrittämistä koskevasta IFRS 13:sta kohdistuivat
tasaisesti sekä rahoitusvaroihin kuulumattomiin omaisuuseriin että rahoitusvaroihin. Havaintojen määrä oli suuri, koska
uuden standardin soveltamisessa todettiin paljon puutteita.
Havaintoja oli tavanomainen määrä liiketoimintojen yhdistämistä koskevasta standardista (IFRS 3) ja segmenttiraportoinnista (IFRS 8).

Kuvio 1. Valvonnan kohdentuminen standardeittain vuosina 2014 ja 2013 (havaintojen lukumäärä)
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Tilinpäätöstietojen korjaamista vaadittiin
aikaisempaa enemmän
Puolessa valvontahavainnoista edellytettiin oikaisua tulevassa tilinpäätöksessä, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna
41 %. Korjaamisen edellyttäminen viittaa aina siihen, että
Finanssivalvonta pitää havaittua puutetta vakavana.
Aikaisempia tilikausia koskevat olennaiset virheet on korjattava takautuvasti IAS 8:n mukaisesti. Finanssivalvonta
edellyttää usein virheen korjaamista seuraavassa tilinpäätöksessä ottamatta kantaa vertailutiedon korjaamiseen. Tämä
johtuu siitä, ettei Finanssivalvonta systemaattisesti arvioi
havaintojen olennaisuutta IAS 8:n perusteella, koska sen
arviointi on ulkopuoliselle vaikeaa, ellei ensin aiheesta käydä
laajaa keskustelua yhtiön kanssa. Tästä syystä Finanssivalvonnan lähtökohta on, että yhtiö itse arvioi havainnon olennaisuuden ja toteuttaa korjaukset sen mukaisesti. Selkeät
standardinvastaisuudet, jotka liittyvät olennaiseen taseerään tai joissa liitetieto on luonteensa perusteella olennainen, ovat Finanssivalvonnan mielestä olennaisia puutteita,
jotka tulee korjata. Vaatimusten vakavuuden Finanssivalvonta tuo esiin valvontakirjeissään.

Vuoden 2014 havainnot koskivat tilinpäätöksessä esitettävien tietojen ohella merkittävässä määrin myös arvostus- ja
kirjaamiskysymyksiä. Vakavimmat arvostusta ja kirjaamista
koskevat havainnot liittyivät liikearvoon, lähipiirin määrittelyyn
ja rahoitusinstrumentteihin. Kuvan osoittamista valvontahavainnoista, joiden korjaamista Finanssivalvonta edellytti
seuraavassa tilinpäätöksessä, oli lähemmäs 20 % sellaisia,
jotka Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan liittyivät tilinpäätöksiin, jotka olivat olennaisesti puutteellisia.
Finanssivalvonta suositteli seuraavan tilinpäätöksen kehittämistä joka viidennessä valvontahavainnossa. Suosituksia annettiin vuonna 2014 enemmän kuin vuonna 2013.
Suositukset koskivat vuonna 2014 erityisesti lähipiiritietoja
koskevaa standardia (IAS 24) ja tilinpäätöksen esittämistä
koskevaa standardia (IAS 1), kun taas vuonna 2013 suositukset koskivat pääasiassa omaisuuserien arvon alentumista
koskevaa standardia (IAS 36) ja rahoitusinstrumenteista
esitettäviä tietoja koskevaa standardia (IFRS 7).
Noin viidenneksessä valvontahavainnoista Finanssivalvonnalla ei ollut huomautettavaa. Edellisenä vuonna tällaisia
havaintoja oli enemmän.

Kuvio 2. Yhtiöiltä edellytettyjen toimenpiteiden jakautuminen yksittäisten valvontahavaintojen
perusteella vuosina 2014 ja 2013
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Finanssivalvonta sitoutunut yhtenäisiin
valvontamenetelmiin
Finanssivalvonnassa otettiin loppuvuodesta 2014 käyttöön
ESMAn uudistetut ohjeet tilinpäätösvalvonnan menettelytavoista.9 Ohjeiden tarkoituksena on luoda Eurooppaan
yhdenmukaiset ja tehokkaat valvontakäytännöt. Tarkemmalla ohjeistuksella halutaan vahvistaa sijoittajien luottamusta
rahoitusmarkkinoihin. Uusi sääntely ei olennaisesti muuta
nykyistä IFRS-valvontaa, mutta vakiinnuttaa pysyviksi
toimintatavoiksi määrättyjä asioita, jotka lisäävät valvonnan
tehokkuutta. Valvojien on tuotava aikaisempaa enemmän
Eurooppa-tasolla käytävään keskusteluun merkittävät uudet
tilinpäätöskysymykset ennen valvontapäätöksen tekemistä,
kun määrätyt kriteerit täyttyvät. Yhtiöiden valinnan tulee olla
riskiperusteista yhdistettynä satunnaisotantaan tai rotaatioon, tai molempiin, kun aikaisemmin pelkkä riskiperusteinen
valinta oli mahdollinen. Euroopan tilinpäätösvalvojat myös
päättävät yhdessä seuraavan vuoden valvonnan painoalueista. Velvollisuus noudattaa ESMAn painotuksia valvonnassa on nyt kirjattu ohjeeseen.

Kansainvälinen yhteistyö kansallisen
IFRS-valvonnan välttämätön perusta
Finanssivalvonta toimii aktiivisesti ESMAssa, jonka yksi tehtävä on koordinoida IFRS-valvontaa Euroopassa. Corporate
Reporting Standards Committee (CRSC) hallinnoi 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), jonka
tehtävänä on kuulla eri markkinaosapuolten mielipiteitä ja
ajatuksia. Suomen edustajat ryhmässä olivat Marjaana
Alho Stora Ensosta (vice president) ja hallitusammattilainen
Tuija Soanjärvi.
IFRS Project Group on ESMAn työryhmä, joka valmistelee ESMAn kommentit IASB:lle ja IFRS IC:lle uusiin
IFRS-standardeihin ja -tulkintoihin sekä niiden muutoksiin.
Kommentoinnissaan se kiinnittää huomiota sekä sijoittajainformaatioon että standardien valvottavuuteen. Vuonna 2014

työryhmä lähetti IASB:lle viisi ja EFRAGille kuusi kommenttikirjettä. Vuonna 2014 työryhmä käsitteli paljon myös ESMAn
tunnuslukuohjeluonnosta.
EECS:n kokouksissa10 kansalliset tilinpäätösvalvojat käsittelevät listayhtiöiden IFRS-tilinpäätöksiin liittyviä valvontakysymyksiä sekä ennen että jälkeen valvontapäätösten
tekemisen. Vuoden 2014 aikana järjestettiin yhdeksän
EECS-kokousta, joihin Finanssivalvonta osallistui. Myös
ESMAn uudet valvontaohjeet edellyttävät, että Finanssivalvonta osallistuu näihin kokouksiin. ESMA ylläpitää tietokantaa, johon kootaan eurooppalaisten tilinpäätösvalvojien
valvontapäätöksiä. ESMA julkaisee säännöllisesti osan kansallisista ja EECS:n vahvistamista valvontapäätöksistä. Marraskuuhun 2014 mennessä valvontapäätöksiä oli julkaistu
kaiken kaikkiaan 180. Päätösten julkaisemisen tavoitteena
on edistää IFRS-standardien yhdenmukaista soveltamista
sekä valvonnan läpinäkyvyyttä Euroopassa. Finanssivalvonta laatii julkaistuista päätöksistä suomenkieliset tiivistelmät
Markkinat-tiedotteeseen.11
ESMA julkaisi toukokuussa 2014 raportin liiketoimintojen
yhdistämistä koskevasta IFRS 3:sta. ESMA kävi läpi 56
eurooppalaisen listayhtiön konsernitilinpäätöksissä esittämät
tiedot. Eri maiden tilinpäätösvalvojat, mukaan lukien Finanssivalvonta, ovat kohdanneet valvonnassaan samankaltaisia
standardin soveltamisongelmia. Liiketoimintojen yhdistämisiä koskevat liitetiedot olivat enimmäkseen riittävän laajoja ja
selkeitä, mutta edelleen oli osa-alueita, joissa oli parannettavaa. Yhtiöiden esittämät laadulliset kuvaukset tekijöistä,
joista liikearvo syntyy, olivat puutteellisia ja kuvaukset olivat
usein yleisluontoisia eivätkä yhtiökohtaisia. Lähes neljännes
yhtiöistä ei ollut myöskään tunnistanut yrityshankinnan yhteydessä liikearvon lisäksi muita aineettomia hyödykkeitä.12

10 European Enforcers’ Coordination Sessions.
11 Koosteet valvontapäätöksistä löytyvät osoitteesta http://www.finanssival
vonta.fi/fi/Listayhtiolle/IFRS/Julkaisut/Pages/Default.aspx.

9

Valvontaohjeet löytyvät osoitteesta http://www.esma.europa.eu/system/
files/2014-esma-1293fi.pdf.

12 Raportti löytyy osoitteesta http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-643_esma_report_on_the_ifrs_3.pdf.
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Merkittävää kansallista lainsäädäntötyötä –
tilintarkastusvalvontaa uudistetaan
EU:n tilintarkastuslainsäädännön uudistus vaikuttaa laajasti
myös tilintarkastajien valvontaan Suomessa. Tilintarkastusvalvonta ehdotetaan organisoitavaksi Suomessa viranomaistoiminnaksi, jotta EU-sääntelyn uusiin velvoitteisiin
pystytään vastaamaan. Kansallisen lakiesityksen mukaan
valvontaa organisoitaisiin finanssimarkkinoiden toimijoissa
siten, että määrätyissä tilanteissa myös Finanssivalvonta
voisi selvittää tilintarkastajan menettelyn lainmukaisuutta. Lisäksi tarkoituksenmukaisesta valvontayhteistyöstä
tilintarkastusvalvonnan ja Finanssivalvonnan kanssa säädettäisiin laissa. Finanssivalvonta on lausunnossaan Työ- ja
elinkeinoministeriölle kannattanut valvonnan muutoksia.13
Finanssivalvonta katsoo, ettei finanssisektorin tilintarkastajien valvonta ole Suomessa riittävällä tasolla. Finanssivalvonta
on myös joulukuussa asetetun Tilintarkastuslainsäädännön
muutokset -työryhmän jäsen. Finanssivalvontaa edustaa
Ingalill Aspholm.
Finanssivalvonta osallistuu tilintarkastusvalvontaan tällä hetkellä Keskuskauppakamarin Tilintarkastuslautakunnan jäsenyyden kautta. TILAn jäsen on tällä hetkellä Tiina Visakorpi
ja varajäsen on Ingalill Aspholm. Finanssivalvonta valvoo
IFRS-standardien noudattamista tilinpäätöksissä ja TILA
sitä, miten tilintarkastajat ovat tilinpäätökset tarkastaneet.

Tiedottaminen IFRS-valvonnan valvontaprosessista sekä
seuraavan vuoden IFRS-valvonnan painoalueista on myös
tarpeellista tietoa yhtiöille. Lisäksi listayhtiötilaisuuksien
tarkoituksena on koota yhteen laajasti taloudellisen raportoinnin eri sidosryhmiä.
Listayhtiötilaisuuksien aiheena vuonna 2014 oli valvontahavaintojen lisäksi heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien
yhtiöiden tilinpäätösraportointi, liiketoimintojen yhdistäminen
sekä uudet konsolidointistandardit. Tilaisuudessa esitettiin
myös katsaus IFRS-raportoinnin 10-vuotiseen historiaan.
Lisäksi tilaisuudessa kerrottiin eurooppalaisesta valvonta- ja
sääntelyjärjestelmästä sekä ESMAn uusista valvontaohjeista. Tilaisuudessa esiteltiin myös ajankohtaisia asioita
liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuudesta.14
Markkinat-tiedotteessa julkaistiin vuonna 2014 yhteensä
kuusi IFRS-valvonnan artikkelia tai tiedotetta. Tämän raportin liitteenä 2 on yhteenveto kaikista vuoden 2014 aikana
ilmestyneistä julkaisuista ja tiedotteista. IFRS-tilinpäätösvalvonnan sivut löytyvät osoitteesta: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/IFRS/Pages/Default.aspx.

Lisätietoja antaa
toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, puhelin 010 831 5383.

Finanssivalvonta osallistuu KILAn jäsenyyden kautta kansallisen kirjanpitolainsäädännön mukaisen hyvän kirjanpitotavan edistämiseen. KILAn jäsen on Virpi Haaramo ja
varajäsen Reija Anttila. Lisäksi Virpi Haaramo on kirjanpitolainsäädännön uudistamistyöryhmän jäsen. Työryhmä
julkaisi mietintönsä Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013
tilinpäätösdirektiivi lausunnoille lokakuussa 2014.

Listayhtiötilaisuudet edistävät valvonnan
ennakoitavuutta
Finanssivalvonta järjesti joulukuun 2014 alkupuolella kaksi
listayhtiöiden taloudelliseen raportointiin liittyvää tilaisuutta,
joihin osallistui yhteensä noin 160 henkilöä. Tilaisuuksien
tarkoituksena oli kertoa listayhtiöille ja tilintarkastajille IFRSvalvonnassa vuoden 2014 aikana tehdyistä havainnoista.

13 Finanssivalvonnan lausunto löytyy osoitteesta http://www.finanssivalvonta.fi/
fi/Saantely/Lausunnot/Documents/Fivan_lausunto_20140910.pdf.

14 Listayhtiötilaisuuksien esitysmateriaali on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa osoitteessa http://www.finanssivalvonta.fi/FI/LISTAYHTIOLLE/
IFRS/JULKAISUT/Pages/Default.aspx.
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IFRS-tilinpäätösvalvonnan prosessi

Raportti IFRS-valvonnasta toimintavuodelta 2014
Tilinpäätösvalvonnan tiedotteet vuonna 2014
Esitykset


12/2014 Listayhtiötilaisuudet - Esitysmateriaali

Verkkouutiset


Raportti IFRS-valvonnasta 2013: Rahoitusinstrumenttistandardien noudattamisen valvonta laajaa (Verkkouutinen
27.2.2014, 3/2014)

Markkinat-tiedotteet ja muut artikkelit







ESMA julkaissut uusia valvontapäätöksiä (Markkinat-tiedote 4/2014)
Tarkennus IFRS-valvonnan kohdistamiseen vuonna 2015 (Markkinat-tiedote 4/2014)
Laadukas tilinpäätösinformaatio tukee yhtiötä sen heikossa taloudellisessa tilanteessa (Markkinat-tiedote 3/2014)
ESMA selvitti yrityshankintoja koskevan IFRS-standardin soveltamista Euroopassa (Markkinat-tiedote 3/2014)
Ehdotettu tilintarkastuskertomus parantaa tilintarkastuksen läpinäkyvyyttä (Markkinat-tiedote 2/2014)
ESMA julkaissut uusia valvontapäätöksiä (Markkinat-tiedote 2/2014)

IFRS-raportit


Raportti IFRS-valvonnasta 2013

EECS:n tietokantapäätökset





List of decisions published in the Extracts from the EECS’s Database of Enforcement (18.11.2014)
ESMA publishes 16th Extract from the EECS’s database of enforcement (18.11.2014)
List of decisions published in the Extracts from the EECS’s Database of Enforcement (9.4.2014)
ESMA publishes 15th Extract from the EECS’s database of enforcement (9.4.2014)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tiedotteet







ESMA publishes official translations of the ESMA Guidelines for enforcement of financial information (28.10.2014);
ESMAn ohjeet tilinpäätöstietojen valvonnasta
ESMA publishes its European common enforcement priorities for 2014 financial statements (28.10.2014)
IFRS Foundation and ESMA sign joint Statement of Protocols (15.7.2014)
ESMA publishes accounting enforcement guidelines (10.7.2014)
ESMA publishes the report on the review on the application of accounting requirements for business combinations in
IFRS financial statements (16.6.2014)
ESMA publishes the Report on Activities of IFRS Enforcers in Europe in 2013 (23.5.2014)

Finanssivalvonnan lausuntoja





5.12.2014 Fivan lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyvistä laeista
10.9.2014 Fivan lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastuslaiksi ja siihen
liittyväksi lainsäädännöksi sekä luonnoksista esitykseen liittyviksi asetuksiksi
30.6.2014 Fivan lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain
muuttamisesta
3.6.2014 Fivan lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta

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