Швейцарската борса налага глоба на компанията Fiduciaire Michel Favre SA
Изпълнителният комитет на Съвета по приемане в Швейцарската борса е глобила
компанията Fiduciaire Michel Favre SA, Lausanne, за нарушение на клаузите на
Правилника за листване на компаниите на борсата. Причината за санкцията е
свързана с грешно становище на одита, предадено от Fiduciaire Michel Favre SA в
качеството си на одитор на една от компаниите, листвани на Швейцарската борса.
При прегледа на изискваните от закона годишни консолидирани финансови отчети,
одитиращите групи на компаниите, листвани на Швейцарската борса са субекти на
правните норми на Правилника за листване. Съгласно този правилник, одитиращите
групи трябва да потвърдят до Общото събрание на акционерите, че финансовите отчети
на емитента дават точен и безпристрастен поглед върху активите и пасивите,
финансовото положение, печалбите и загубите, в съответствие с прилаганите
счетоводни стандарти. Като одитираща група (законово установен и групов одитор),
регистрирана на Швейцарската борса, компанията Fiduciaire Michel Favre SA е субект
на правните норми на Правилника за листване при проучването на законово
установените и консолидираните финансови отчети на дадения емитент.
В настоящия случай Fiduciaire Michel Favre SA, в нарушение на приложимите одит
стандарти, не е предал компетентно мнение като групов одитор към отчета, въпреки
очевидните и веществени липси в консолидираните финансови отчети по МСФО на
емитента, който е трябвало да одитира. Като резултат от некомпетентното мнение на
компанията, инвеститорите са били подведени, че в консолидираните финансови
отчети, изготвени съгласно МСФO, няма съществени грешки. Всъщност
консолидираните финансови отчети на емитента не са представили точна и
справедлива оценка на активите и пасивите, финансовото положение, печалбите и
загубите, и следователно са в разрез с приложимите МСФО.
Изпълнителният комитет на Съвета по приемане е определил, че липсите в
разглеждания случай представляват тежко нарушение от страна на одитора на
разпоредбите на Правилника за листване на борсата, и като резултат е определил глоба
от 15000 швейцарски франка и публикуване на съобщение относно нарушението и
наказанието. Грешното прилагане на съответните счетоводни стандарти от страна на
емитента, когото Fiduciaire Michel Favre SA е одитирал, не е от съществена важност за
настоящата процедура. Това грешно прилагане е било санкционирано в по-ранен етап.
Периодичното отчитане, в съответствие с приложимите клаузи, свързани с
финансовото отчитане и одитиране, формира съществената част от информацията,
която осигурява правилно функциониране на пазара, във връзка с изискванията на
Закона за борсите и Правилника за Листване на компаниите на борсата. Една от
задачите на Швейцарската борса е именно да налага спазването на тези правила за
прозрачност, които се прилагат.
Информация относно правилата за изготвяне на финансови отчети може да бъде
открита на интернет страницата на Швейцарската борса:
http://www.swx.com/admission/being_public/accounting_en.html

До сега наложените санкции от Швейцарската борса във връзка с финансовата
отчетност могат да бъдат открити на:
http://www.swx.com/admission/being_public/accounting_en.html
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