
Surveillance Stockholm                              

 

NASDAQ OMX STOCKHOLM AB • SE-105 78 Stockholm • SWEDEN • Tel. +46 8 405 60 00 • Fax + 46 8 405 60 01 

Visiting address: Tullvaktsvägen 15 • Reg. No. 556420-8394 • www.nasdaqomx.com 

 

Beslut nr 03/16 Stockholm 2016-10-03 
 
 
 
 

Beslut 
Nasdaq Stockholm AB (”Börsen”) ska enligt 5 kap 17 § Finansinspektionens föreskrifter om 

verksamhet på marknadsplatser (”FFFS 2007:17”) vidta åtgärder när den upptäcker överträdelser i 

den regelbundna finansiella informationen. 

Bedömning 

Börsen meddelar kritik med begäran om rättelse avseende bolaget NN AB:s (”Bolaget”) 

överträdelse av IFRS 5 och IAS 36 till följd av: 

 Felaktigt redovisat realisationsresultat från avyttring av dotterbolag enligt IFRS 5, punkt 

33a; 

 Bristande upplysning om antagen tillväxt och bruttomarginal i nedskrivningsprövning enligt 

IAS 36, punkt 134d; 

 Bristande upplysning avseende känslighetsanalys enligt IAS 36, punkt 134f. 

Ärende 

Bolaget har avyttrat ett dotterbolaget och redovisade i samband med detta ett mindre belopp på 

egen rad som resultat från avyttrad verksamhet. Realisationsresultatet från avyttringen har 

redovisats som övriga intäkter. Enligt IFRS 5, punkt 33a, ska båda dessa komponenter redovisas 

som ett enda belopp i resultaträkningen. Bolagets presentation medför därmed att det angivna 

rörelseresultatet är för högt. Börsen ser allvarligt på den felaktiga redovisningen varför Bolaget inte 

kan undgå kritik för det inträffade. Börsen bedömning medför att Bolaget måste gå ut med en 

rättelse av fel och i samband med detta ta hänsyn till bestämmelserna i IAS 8. 

Vidare har Börsen haft synpunkter på att de upplysningar kring genomfört nedskrivningstest av 

goodwill som presenterats i årsredovisningen inte fullt överensstämmer med de bakomliggande 

beräkningarna. Börsen anser att Bolagets upplysningar inte är rättvisande och att Bolaget i 

kommande finansiella rapport eller så snart som nedskrivning aktualiseras måste lämna korrekta 

upplysningar i enlighet med bestämmelserna i IAS 36. Börsen bedömning medför att Bolaget i 

samband med detta även ska ta hänsyn till bestämmelserna i IAS 8. Med anledning av bristerna i 

den aktuella upplysningen kan Bolaget inte undgå kritik. 
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Börsens redovisningstillsyn 

Börsen är genom lag ålagd att bedriva övervakning av regelbunden finansiell information från bolag 

med värdepapper upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Detta följer av bestämmelser i 16 

kapitlet i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”LVM”). Övervakningsuppgifterna består i 

att kontrollera att den regelbundna finansiella informationen upprättas i tid och att den är 

upprättad i enlighet med de bestämmelser som gäller, såsom IFRS och Årsredovisningslagen 

(”ÅRL”). Syftet med övervakningen är att skydda investerare och främja allmänhetens förtroende 

för värdepappersmarknaden, genom att bidra till en ökad öppenhet i den finansiella informationen.  

Utgångspunkten i efterlevnaden av IFRS är bestämmelsen om väsentlighet som följer av IAS 8 

punkt 5. Där anges att utelämnanden eller felaktigheter i redovisade poster är väsentliga om de, 

var för sig eller gemensamt, kan påverka de ekonomiska besluten som användaren fattar på basis 

av de finansiella rapporterna. Väsentligheten beror således på storleken och karaktären på de 

brister som har konstaterats. Med utgångspunkt från väsentlighetskriterierna kategoriseras de 

slutliga bedömningarna, varpå den aktuella avvikelsen eller bristen dels kan resultera i påföljder 

enligt Börsens regelverk, dels i tillsynsåtgärder (begäran om rättelse) enligt ESMA1:s riktlinjer för 

redovisningstillsyn. 
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