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B E S L U T

Abliva AB FI Dnr 21-26523 

Att. Verkställande direktören 

C/O MEDICON VILLAGE 

223 81 Lund 

Kopia till: Styrelseordföranden 

Undersökning om redovisning av utvecklingsutgifter som har 

bokförts som en immateriell tillgång 

Finansinspektionens beslut 

Finansinspektionen skriver av ärendet. 

Hur man överklagar, se bilaga.  

Ärendet 

Finansinspektionen underrättade den 12 oktober Abliva AB (Abliva eller före-

taget) om att myndigheten kommer att inleda en undersökning för att utreda om 

Abliva har överträtt bestämmelserna i artikel 4 i IAS-förordningen1 och årsre-

dovisningslagen (1995:1554). Granskningen omfattar redovisningen av ut-

vecklingsutgifter som immateriell tillgång i årsredovisningen 20202 och görs 

med stöd av 23 kap. 1 § fjärde stycket i lag (2007:528) om värdepappersmark-

naden.  

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) har granskat företagets de-

lårsrapport per 30 september 2020 samt årsredovisningen för 2020 avseende 

den redovisningsmässiga hanteringen av balanserade utvecklingskostnader och 

överlämnat ärendet till Finansinspektionen i enlighet med i 13 § andra stycket i 

Finansinspektionens föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna 

finansiella information (FFFS 2018:18). Nämndens preliminära bedömningar 

har kommunicerats till företaget genom en avstämningsskrivelse daterad den 

11 maj 2021. Finansinspektionen underrättade Abliva den 21 juli 2021 om att 

ett ärende hade överlämnats till Finansinspektionen från Nämnden.  

Abliva inkom med ett mejl till Finansinspektionen den 19 november 2021. Fö-

retaget informerade då om att Abliva hade beslutat att anpassa sig till Nämn-

dens uppfattning om den redovisningsmässiga hanteringen av de balanserade 

utvecklingskostnaderna och att ingående balanser den 1 januari 2020 korrige-

rats mot eget kapital i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2021 (Q3-rap-

porten).  

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämp-

ning av internationella redovisningsstandarder. 
2 Årsredovisningen omfattar en redovisning för såväl den juridiska personen som koncernen.  
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Skälen för Finansinspektionens beslut  

Finansinspektionen konstaterar att Abliva under ärendets handläggning beslutat 

att anpassa sig till Nämndens bedömning av den redovisningsmässiga hante-

ringen av de balanserade utvecklingskostnaderna och att en korrigering av in-

gående balanser den 1 januari 2020 har gjorts mot eget kapital i Q3-rapporten 

2021. Finansinspektionen konstaterar också att företaget lämnar den informa-

tion om rättelser som krävs av redovisningsreglerna i en delårsrapport. Med 

hänsyn till omständigheterna i detta fall och att Abliva i Q3-rapporten har vid-

tagit rättelser i enlighet med Nämndens bedömning finns det inte anledning för 

Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersök-

ningen. Ärendet ska därför skrivas av.  

 

 

 

______________________ 

 

I detta ärende har områdeschefen Malin Omberg beslutat efter föredragning av 

seniora redovisningsexperten Helene Grenmark. I den slutliga handläggningen 

har även rådgivare Ingrid Engshagen deltagit. 
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Hur man överklagar  
 

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till 

förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men 

skicka eller lämna det till  

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.  

 

Ange följande i överklagandet: 

 

 Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress,  

e-postadress och telefonnummer 

 Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer 

 Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras. 

 

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress 

och telefonnummer.  

 

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från 

den dag ni fått ta del av beslutet.  

 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att 

pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i 

det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i 

Stockholm. 

 


