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Договорка между Швейцарската борса (SWX) и Компания AGEN Holding SA
Швейцарската борса (SWX) и Компания AGEN Holding SA са стигнали до съгласие за
разгледаните нарушения спрямо IFRS относно консолидираните финансови отчети на
Компанията за 2006г. Нарушенията открити от SWX се отнасят до неправилно
осъществяване на плащанията чрез акции, както и на правилото за променливо
изчисляване и разкриване при понижаване на взетите такси. Компания AGEN Holding
SA ще поправи и ще отрази тези грешки в консолидирания си финансов отчет за 2007г,
както и в отчета за полугодието на 2008г.
AGEN Holding SA е компания, която е листната на Швейцарската борса. Във връзка с
придобития от компанията отдел за здравословни грижи, компанията не е спазила
клаузата от МСФО 2 (“Share-based Payments”) от 2006г в нейния консолидиран
финансов отчет чрез капитализация на стойността на плащанията в акции като част от
свързаните с тях придобити стойности. За да се спази МСФО 2 тези стойности трябва
да бъдат признати в отчета за разноските за доходите на служителите.
Освен това, компанията е калкулирала стойността в употреба на положителната
репутация (ключов фактор при определянето на всяка необходима оценка) на базата, на
която МСС 36 (Обезценка на активи) твърди, че е недопустим хибриден метод. В
допълнение, анализа на чувствителността изискана от МСФО в такива случаи е липсвал и
определена информация е разкрита в приложенията към консолидирания финансов отчет за
2006г не отговарят на реалните факти, използвани в пресмятането.
В консолидирания си финансов отчет за 2007г и отчета за полугодието на 2008г, Компания

AGEN Holding SA ще поправи и разкрие тези грешки. Освен това компанията ще
преведе дарение от CHF 20 000 на фондацията за Международни отчетни стандарти.
Правилата и процедурите на Швейцарската борса разрешават разследването да бъде
проведено чрез договорка, ако в резултат на това бъде представена на обществото
нужната информация в срокове, които са по-малки от сроковете необходими на
стандартните наказателни процедури.
Периодична отчетност в съответствие с изискванията за финансов отчет и одит
формира важна част от информацията, която допринася за правилното функциониране
на пазара съгласно Закона за фондовата борса и Правилата за листване. Една от
задачите на Швейцарската фондова борса е да поощрява спазването на изискванията за
прозрачност.
Информация за разпоредбите за финансово отчитане е налична на адрес:
http://www.swx.com/admission/being_public/accounting_en.html
За предишни санкции, наложени от Швейцарската борса във връзка с нередности в
областта на корпоративното управление посетете следната електронна страница:
http://www.swx.com/admission/being_public/sanctions/accounting_en.ht
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