
Nämnden för svensk 
redovisningstillsyn 
IFRS	symposium	den	22	september	2020	



Organisation och oberoende 
•  Ledamöter	

•  Ordförande	Annika	Poutiainen	
•  Vice	ordförande	Göran	Melin	
•  Lena	Boregård	
•  Anna-Maria	Copeland	
•  Bror	Frid	
•  Peter	Malmqvist	
•  Anna	Persson	

•  Administrativ	chef	Patrik	Hellgren	
•  Att	vara	ledamot	är	en	huvudsyssla,	ledamöternas	bisysslor	
prövas,	vi	tillämpar	karenstider	och	dokumenterar	en	förstärkt	
jävsprövning	i	samband	med	varje	enskilt	granskningsärende	
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Nämnden	för	svensk	
redovisningstillsyn	

•  utövar den löpande  
redovisningstillsynen över  
svenska bolag noterade på 
reglerade marknader inom  
EES. 

•  deltar i ESMA-arbete. 

•  verksamhetsstart 1 januari 2019 

•  arbetar på delegation från  
Finansinspektionen. 
. 
 
 

Aktiemarknadsnämnden 

•  	verkar	genom	uttalanden,	
rådgivning	och	information	
för		
god	sed	på	aktiemarknaden.	

•  jour-verksamhet.	

•  arbetar	på	delegation	från	
Finansinspektionen.	

Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning 

•  förvaltar	svensk	kod	för	
bolagsstyrning.	

•  	främjar		god	bolagsstyrning	i	
svenska	börsnoterade	företag.	

•  	verkar	för	god	sed	på	den	
svenska	aktiemarknaden	
genom	att	utfärda	regler	på	
området.	

Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning 

Aktiemarknads-
nämnden 

Rådet för finansiell 
rapportering 

Föreningen för god sed på 
värdepappersmarknaden 

Kansli 

Självregleringen på den svenska 
värdepappersmarknaden 

Rådet	för	finansiell	rapportering	

•  anpassar	och	utvecklar	god	
redovisningssed	samt	regelbunden	
finansiell	rapportering	för	bolag	
noterade	på	en	reglerad	marknad.	

•  Tillvaratar	svenska	intressen	
internationellt	vad	avser	redovisning	
och	rapportering.	

Nämnden för svensk 
redovisningstillsyn 

Rådets 
Expertpanel 

Finansiering:	
•  Nämndens	verksamhet	är	tryggad	av	en	stabil	huvudman	som	säkerställer	

finansiering,	kompetens	och	långsiktighet	i	Nämndens	verksamhet	
•  Nämndens	budget	2020	uppgår	till	ca.	14,1	miljoner	kr	
	



Finansinspektionen (FI) och 
Nämnden 
•  FI	är	den	behöriga	myndigheten	för	att	utöva	
redovisningstillsyn	
•  Med	stöd	av	lag	har	FI	beslutat	att	delegera	granskningen	av	
finansiella	rapporter	till	Nämnden	
•  FI	och	Nämnden	har	i	avtal	reglerat	parternas	ömsesidiga	
förpliktelser	
•  Nämnden	informerar	FI	om	sin	verksamhet	och	redogör	för	
sin	ekonomi	kvartalsvis	
•  Utöver	kvartalsmöten	har	Nämnden	tät	kontakt	med	FI	om	
sin	verksamhet,	särskilt	vad	gäller	pågående	granskningar	
och	koordineringen	av	arbetet	som	gäller	Esmas	
arbetsgrupp	European	Enforcers	Coordination	Sessions	
(EECS),	forumet	för	koordinering	av	åtgärder	och	tolkning	av	
IFRS	
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Vårt uppdrag och syfte 
•  granska	att	börsbolagens	finansiella	rapportering	uppfyller	
de	krav	som	ställs	i	de	internationella	
redovisningsstandarderna	och	relevanta	redovisningsregler		
•  aktivt	delta	i	Esmas	arbetsgrupp	EECS	
•  bidra	till	att	börsbolagens	finansiella	rapportering	håller	hög	
kvalitét	och	god	jämförbarhet		
•  bidra	till	ett	gott	investerarskydd	och	främja	tilltron	till	
värdepappersmarknaden		
•  bidra	till	en	konsekvent	och	harmoniserad	tillämpning	av	
redovisningsregelverket	inom	EU			
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Vår tillsyn 
•  Kraven	på	redovisningstillsynen	finns	i	öppenhetsdirektivet	och	IAS-
förordningen.	Esma	har	tagit	fram	riktlinjer	för	hur	tillsynen	ska	utövas		

•  Enligt	punkt	22	i	Esmas	riktlinjer	över	tillsyn	över	finansiell	information	
innebär	tillsynen	följande:	

	
”…granskning	av	finansiell	information	för	att	bedöma	huruvida	
informationen	är	förenlig	med	kraven	i	det	relevanta	finansiella	
rapporteringsramverket.	För	att	tillsynen	över	finansiell	
information	ska	bli	så	effektiv	som	möjligt	bör	tillsynsutövare	
vidta	lämpliga	åtgärder	i	enlighet	med	dessa	riktlinjer	om	
avvikelser	från	det	relevanta	finansiella	rapporteringsramverket	
upptäcks,	så	att	marknadsaktörerna	vid	behov	ges	korrekt	
information	som	uppfyller	kraven	i	det	relevanta	finansiella	
rapporteringsramverket.”	
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Vår tillsyn 
•  Enligt	Riktlinje	6,	punkt	54	ska	vår	tillsyn	innebära	följande:		

•  a)	Granska	årliga	finansiella	rapporter	och	delårsrapporter,	inklusive	alla	rapporter	som	
offentliggjorts	efter	dessa.		

•  b)	Ställa,	vanligtvis	skriftliga,	frågor	till	emittenten	för	att	bättre	förstå	de	områden	där	
emittenten	 är	 exponerad	 för	 stora	 risker,	 samt	 de	 betydande	 redovisningsfrågor	 som	
uppkom	 under	 granskningen,	 liksom	 hur	 emittenten	 hanterade	 de	 betydande	
redovisningsfrågorna	 och	 i	 vilken	mån	 emittentens	 valda	 redovisningsmetod	 uppfyller	
kraven	i	det	relevanta	finansiella	rapporteringsramverket.		

•  c)	Ställa	frågor	till	eller	ha	möten	med	emittentens	revisorer	för	att	diskutera	komplexa	
frågor	eller	frågor	av	intresse,	beroende	på	behoven	i	granskningsprocessen.		

•  d)	Hänskjuta	ärenden	till	de	organ	som	ansvarar	för	revision	och/eller	godkännande	av	
finansiell	information,	exempelvis	styrelse	eller	revisionsutskott.		

•  e)	 Identifiera	 särskilda	 redovisningsfrågor	 inom	 emittentens	 bransch,	 exempelvis	med	
hjälp	av	EECS:s	databas.		

•  f)	Vid	behov	anlita	externa	experter	 som	kan	bidra	med	branschkunskaper	eller	andra	
specialistkunskaper.		
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Vår tillsyn 
•  Vi	tillämpar	Esmas	riktlinjer	över	tillsyn	över	finansiell	information,	
förutom:	
	
•  Riktlinje	4:	Om	förhandsgodkännande	tillåts	bör	detta	ingå	som	ett	
led	I	den	formella	processen	och	endast	beviljas	efter	det	att	
emittenten	och	dess	revisor	har	lämnat	en	tydlig	ståndpunkt	i	
redovisningsfrågan;		

	
•  Riktlinje	6,	punkt	54	g):	Utbyta	information	om	emittenten	med	
tillsynsutövarens	andra	avdelningar,	exempelvis	i	frågor	som	rör	
marknadsmissbruk,	företagsuppköp	eller	betydande	
rösträttsandelar;	och	

	
•  	punkt	54	h)	Utföra	inspektioner	på	plats.	
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Vår tillsyn 
•  Vi	kan	begära	att	bolaget	skickar	in	dokumentation	som	är	
relevant	för	granskningen	

•  Som	exempel	har	vi	i	samband	med	flera	granskningar	begärt	in	
nedskrivningstest	av	goodwill	för	att	granska	bolagets	metod	och	
beräkningar,	olika	avtal	som	exempelvis	kund-,	finansierings-	och	
förvärvsavtal,	likviditetsprognoser,	olika	sammanställningar	samt	
koncernledningens	interna	rapportering	

•  Ifall	ett	bolag	skulle	vägra	samarbeta	ska	vi	avsluta	granskningen	
och	överlämna	ärendet	till	Finansinspektionen	
(Övervakningsföreskrifterna	FFFS	2018:18,	12	§)		

•  Bolaget	informeras	om	att	en	sådan	åtgärd	kan	komma	att	vidtas	
när	vi	aviserar	bolaget	om	att	en	granskning	inleds		
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Hur arbetar vi? 
•  Vi	 utför	 granskningen	 organiserade	 i	 fem	 kammare,	 som	 leds	 av	 respektive	

ordförandegrupp	

•  En	ordförandegrupp	består	av	ordförande,	vice	ordförande	samt	en	tredje	övrig	ledamot	

•  De	bolag	som	ingår	i	urvalet	tilldelas	slumpmässigt	på	kamrarna		

•  Ordförandegruppen	 väljer	 en	 granskande	 ledamot	 som	 ansvarig	 för	 granskningen.	 Den	
granskande	 ledamoten	 är	 även	 huvudsaklig	 kontaktperson	 mot	 bolaget	 under	
granskningen		

•  Ordförandegruppen	 väljer	 även	 en	 kvalitetssäkrande	 ledamot	 för	 ärendet.	 Den	
kvalitetssäkrande	 ledamoten	 fungerar	 som	 expertis	 och	 bollplank	 för	 den	 granskande	
ledamoten	i	hens	arbete	

•  Totalt	 fem	 ledamöter	är	 involverade	 i	varje	granskning:	den	granskande	 ledamoten,	den	
kvalitetssäkrande	ledamoten,	ordförandegruppens	ordförande,	vice	ordförande	och	tredje	
beslutande	ledamot.	Syftet	är	att	främja	ett	rättssäkert	granskningsförfarande	samt	att	vi	
är	oberoende	i	vår	granskning,	liksom	fokuserar	på	principiellt	väsentliga	frågor	
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Hur arbetar vi? 
•  Verksamheten	är	delvis	reglerad	i	lag.	Exempelvis	följer	vi	vissa	
bestämmelser	i	förvaltningslagen	(ex.	om	jäv,	kommunikation,	
dokumentation,	beslutsfattande)	och	ska	ha	fastställda	och	
dokumenterade	rutiner	för	vår	tillsyn	

•  Vi	värnar	om	vårt	oberoende:	anställningsvillkor,	karenstider	och	
förstärkt	jävsprövning	

•  Samtliga	anställda	eller	uppdragstagare	omfattas	av	tystnadsplikt	i	
enlighet	med	16	kap	13	§	lagen	(2007:528)	om	värdepappersmarknaden	
Vi	har	ett	öppet	arbetssätt	gentemot	bolagen,	träffar	bolagen	gärna	
och	ordnar	telefonmöten	vid	behov		

•  Vi	publicerar	våra	ställningstaganden	i	anonymiserad	form	
•  Vi	publicerar	en	årsrapport	om	föregående	års	övervakning	

•  Vi	ordnar	ett	årligt	seminarium	riktat	till	börsbolagen	
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Vilka åtgärder kan vi vidta vid 
överträdelser? 
 1.   Nämnden	konstaterar	en	överträdelse	som	inte	kan	anses	vara	”ringa”	

Om	 vi,	 efter	 att	 ha	 avslutat	 en	 granskning,	 konstaterar	 att	 bolaget	 inte	 upprättat	 sin	
regelbundna	finansiella	information	enligt	gällande	bestämmelser,	ska	vi	snarast	och	inte	senare	
än	en	arbetsdag	efter	att	en	överträdelse	har	konstaterats,	informera	FI	om	vår	bedömning,	och	
överlämna	all	diarieförd	dokumentation	 i	ärendet	till	FI	 (Övervakningsföreskrifterna	13§	första	
stycket)	

2.   Nämnden	bedömer	att	överträdelsen	är	ringa	

Om	vi	bedömer	att	överträdelsen	är	ringa,	ska	vi	i	stället	uppmana	bolaget	att	–	antingen	i	dess	
framtida	finansiella	 information	rätta	till	de	felaktigheter	som	vi	observerat,	eller	offentliggöra	
en	 särskild	 rättelse.	Vi	 ska	 samtidigt	 skriftligen	 informera	bolaget	om	att	 ärendet	 kommer	att	
överlämnas	till	FI	för	bedömning	om	bolaget	inte	följer	vår	uppmaning		(13§	andra	stycket)			

3.   Punkt	59	ärenden	

Enligt	 Esmas	 riktlinje	 7,	 punkt	 59	 ska	 vi	 ”om	 en	 oväsentlig	 avvikelse	 från	 det	 finansiella	
rapporteringsramverket	upptäcks	och	det	finns	betydande	risk	för	att	avvikelsen	i	framtiden	kan	
bli	väsentlig”	informera	emittenten	om	avvikelsen	
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Fokusområden 2019 

•  IFRS	15	Intäkter	från	avtal	med	kunder	
•  IFRS	9	Finansiella	instrument	
•  IFRS	16	Leasingavtal	
•  Upplysningar	om	icke	finansiell	information	med	”fokus	på	
miljö	och	alternativa	nyckeltal”	
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Genomförda granskningar 2019 

Land 	
	
		

	

Antal	
emittenter	

Fullständig	
granskning	

Fokus	
granskning	

	Totalt	

Sverige	 381	 59	 3	 62	

Norge	 266	 20	 24	 44	

Danmark	 146	 15	 2	 17	

Nederländerna	 163	 16	 19	 35	

Tyskland	 407	 67	 5	 72	
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Fokusområden 2020 

•  IFRS	9	
•  IFRS	15	
•  IFRS	16	med	särskild	fokus	på	leasing	period	och	
diskonteringsränta	
•  IAS	12	med	särskild	fokus	på	uppskjutna	skattefordringar	
med	anledning	av	outnyttjade	förlustavdrag	
•  Beskrivning	av	alternativa	nyckeltal	vid	förekomsten	av	
jämförelsestörande	poster	
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Våra ställningstaganden 

• Publiceras	på	vår	hemsida	i	anonymiserad	form	

https://www.redovisningstillsyn.se/
stallningstaganden/stallningstaganden__3645	
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Kontakt 
• Hemsida	www.redovisningstillsyn.se	
	
•  Telefon	08-50	88	22	95,	telefontid	mellan	kl	
09.00-12.00	varje	helgfri	vardag	

	
•  Epost	kansli@redovisningstillsyn.se	
	
• Postadress	Nämnden	för	svensk	redovisningstillsyn	

	 		Väpnargatan	8,	6	tr.	
	 		114	51	STOCKHOLM	
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