Дисциплинарната комисия към Швейцарската борса е издала глоба на компания OTI
Energy AG за нарушаване на международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО) във връзка с годишния отчет за 2005 г. на компанията. Констатираните от
Швейцарската борса липси са свързани от една страна с неотразяването на съществена
пут опция, a от друга с оценката на най-съществената инвестиция за компанията.
Компания OTI Energy AG, която присъства в сегмента на инвестиционните компании
на Швейцарската борса, е нарушила клаузите на МСС 39, след като в своя финансов
отчет за 2005 г. е пропуснала да отрази пут опция върху своята най-съществена
инвестиция. Вместо това компанията бегло е оповестила пут опцията в своите бележки.
Освен това компанията е оценила своята най-съществена инвестиция, за която не е
съществувала активна пазарна цена, не по справедлива цена, а с разходите, които са
направени за нея. Съгласно МСС 39, е допустимо да се оценява инвестиция с
разходите, които са направени за нея, само ако справедливата стойност не може да бъде
надеждно определена чрез използване на техника за оценяване. Компания OTI Energy
AG, обаче, е разполагала със справедлива цена за горепосочената инвестиция, както е
установено по-късно посредством оценка.
Разглеждайки всички аспекти на случая, дисциплинарната комисия към Швейцарската
борса е издала на компания OTI Energy AG глоба в размер на CHF 5 000.
Съобразно приложимите разпоредби за финансово отчитане, периодичното отчитане
формира съществена част от информацията, която допринася за прозрачна търговия, в
съответствие с клаузите на Закона за фондовата борса и Правилника за листване на
борсата. Една от задачите на Швейцарската борса е да наложи ясни и прозрачни клаузи,
които се отнасят до емитентите.
Информация за правилата за финансовото отчитане може да бъде намерена на следната
електронна страница:
http://www.swx.com/admission/being_public/accounting_en.html
За да намерите по-рано наложени от страна на Швейцарската борса санкции, моля
посетете посочената по-долу електронна страница:
http://www.swx.com/admission/being_public/accounting_en.html
В случай на необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с г-н Werner
Vogt, говорител на Швейцарската борса.
Тел.: +41(0)58 854 26 75
Факс: +41(0)58 854 27 10
E-mail: pressoffice@swx.com

