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Esipuhe
Vielä tänä päivänäkin usein huomaamme käyvämme eri rajapinnoissa keskusteluja, joissa selvennämme IFRS-tilinpäätöksen merkitystä ja perusperiaatteita.
Neuvomme, mitkä kohdat ovat keskeisiä ja tärkeitä tilinpäätöksessä. Mistä löytyy
se kriittisin tieto, ja mitä se merkitsee.
Meille IFRS:n kanssa jatkuvasti työskenteleville IFRS-nörteille terminologia,
käsitteet ja vaatimukset ovat peruskauraa ja osaamme etsiä tilinpäätöksistä kaipaamamme tiedon (tai huomaamme, jos se puuttuu) sekä nähdä lukujen taakse.
Yksityiskohtiin perehtymättömille IFRS-tilinpäätös usein sisältää liikaa informaatiota kokonaiskuvan saamiseksi, hankalaa terminologiaa tai vaikeaselkoisia
laadintaperiaatteita. Tähän haasteeseen toivomme kirjamme tuovan helpotusta.
Kirjamme tavoitteena on tarjota lyhyt oppimatka IFRS-tilinpäätökseen ja nostaa esille kunkin osa-alueen keskeisimpiä ja huomionarvoisimpia asioita helposti
ymmärrettävällä tavalla. Toiveemme on, että kirja mahdollistaa IFRS-tilinpäätöksen haltuunoton kokonaisuutena, ilman joskus hankalankin IFRS-termistön
perinpohjaista hallintaa. Kirjaa kirjoittaessa ajattelimme sijoittajia, hallitusammattilaisia ja kaikkia niitä, jotka haluavat päästä selville pörssiyhtiöiden tilinpäätösraportoinnista yleisellä tasolla.
Euroopan unionissa IFRS-standardien soveltamisen ensisijaisena tavoitteena
oli alun perinkin listayhtiöiden tilinpäätösten vertailukelpoisuuden parantaminen
ja läpinäkyvyyden lisääminen markkinoiden tehostamiseksi. Keskiössä oli ja yhä
on sijoittajan näkökulma. Sijoittajien informaatiotarpeita tyydytetään nykyään
paremmin; läpinäkyvyys, vertailukelpoisuus yhtiöiden ja toimialojen kesken on
parantunut, tilinpäätöksistä löytyy tarkempaa informaatiota mm. segmenteistä,
yrityshankinnoista ja tase-erien arvostamisesta sekä käypiin arvoihin liittyvistä
herkkyyksistä.
Tätä kirjaa kirjoittaessa moni asia on eri tavalla kuin IFRS:n soveltamisen alkaessa vuonna 2005. Sekä pörssiyhtiöille että sijoittajille ja muille tilinpäätösten
käyttäjille lisääntynyt ja jatkuvasti kehittyvä tilinpäätössääntely on arkipäivää.
Tietotaito on kasvanut huimasti sekä tilinpäätöksen laatijoiden, käyttäjien että
muiden sidosryhmien osalta. Onko IFRS-tilinpäätösten lukeminen ja tulkinta
nykyään sitten helpompaa? Kokemuksemme mukaan ei. Termien, periaatteiden
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ja käsitteiden ymmärtäminen edellyttää syvällistä perehtymistä ja jatkuvaa seurantaa.
IASB:n tarkoituksena on jatkuvasti arvioida ja sen perusteella kehittää sääntelyä. IASB on viime vuosina kaikissa hankkeissaan painottanut yhä enemmän
sitä, että tilinpäätöksen tulee kuvata kyseisen yhtiön tuloksellisuuden ja talouden
kannalta merkittävimpiä seikkoja ymmärrettävänä kokonaisuutena. Yhä enemmän vastuuta tilinpäätöksen informatiivisuudesta ja samalla informaation riittävyydestä siirretään tilinpäätöksen laatijoiden harteille. Tilinpäätösten tulisi kertoa
yrityksen omaa tarinaa kuitenkin vertailukelpoisuus säilyttäen. Sijoittajan näkökulmasta tilanne sekä paranee että muuttuu haastavammaksi. Selkokielisyyden ja
yhtiökohtaisen tiedon myötä tilinpäätökset oletettavasti sisältävät yhä enemmän
tietoa konsernin taloudesta ja tuloksesta, kuten johto sen näkee. Toisaalta, yhtiökohtaisuuden korostaminen saattaa heikentää sijoittajien mahdollisuuksia vertailla yhtiöitä ja toimialoja keskenään. IFRS:ssä ainakin muutos on pysyvää.
Kirjan lukujen alussa esitetään tiivistetysti aihealueen tärkeimmät huomiot
sekä luetellaan aihealueeseen liittyvät IFRS-standardit. Tätä tarkemmalla tasolla
IFRS-standardeihin ei tekstissä tyypillisesti viitata.
Haluamme kiittää kirjan kustantajan Alma Talentin kustannustoimittajaa
Anna Sarastetta, jolta olemme saaneet teksteihin palautetta ja korjausehdotuksia,
sekä Alma Mediaa, jonka tiloja olemme saaneet käyttää kokoontumisiamme varten. Lisäksi suuri kiitos kuuluu jokaisen kirjoittajan perheenjäsenille. Kiitos kaikista niistä erityisjärjestelyistä, jotka takasivat meille vapaa-ajan, joka teki tämän
kirjan kirjoittamisen mahdolliseksi.
Helsingissä 15.2.2018
Virpi Haaramo
Sirkku Palmuaro
Elina Peill

Tekstiin sisältyy runsaasti tilinpäätösotteita, joiden avulla havainnollistetaan kuvattujen
asioiden näkymistä pörssiyhtiöiden tilinpäätöksissä. Tekstin ja pörssiyhtiöiden tilinpäätöksistä otettujen esimerkkien välillä käytetään viittaustekniikkaa, jossa sama merkintä A
löytyy sekä tekstistä että tilinpäätösotteesta. Sama kirjain voi esiintyä useita kertoja yhden
luvun aikana, jolloin kunkin tilinpäätösotteen kirjainmerkinnällä viitataan lähimpään tekstikappaleeseen, jossa sama merkintä esiintyy.
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