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Pk-yritykset ovat nousseet merkittäväksi puheenaiheeksi viime vuosina niiden työllistävän 

vaikutuksen vuoksi. Iso osa uusista työpaikoista on syntynyt pk-yrityksiin eikä suuriin 

yrityksiin. Samalla kansainvälistymiskehitys on ollut aikamme suurimpia muutosvoimia, 

jotka vaikuttavat talouselämään. Kansainvälistymällä yritykset ovat saaneet uusia väyliä 

hankkia rahoitusta, laajentaneet ja monipuolistaneet asiakaskuntaansa ja hankkineet 

skaalaetuja. 

 

Kansainvälisyys aiheuttaa haasteita yritysten taloudelliselle raportoinnille, joten pk-

yrityksille luotiin pk-IFRS –standardisto. Sen tarkoituksena on parantaa 

vertailukelpoisuutta eri maista tulevien yritysten välillä ja keventää raportoinnin raskautta. 

Tässä tutkielmassa selvitettiin, miten pk-IFRS:n soveltaminen vaikuttaa tilinpäätösten 

tekijöihin ja käyttäjiin. Tutkielma alkaa teoria-osuudesta, jossa käytiin läpi tuoreita 

tutkimuksia, minkä pohjalta esiin nousseita kysymyksiä käyttäen tehtiin empiria-osuudessa 

analysoitava haastattelu.  

 

Tutkimuksessa saatiin selville, että tutkijoiden ja haastateltavan näkemykset pk-IFRS:tä 

ovat pääosin samanlaiset. Pk-IFRS:n ongelmia on sen lyhyys, mikä aiheuttaa 

tulkintaongelmia ja monimutkaisuus, joka kuormittaa raportoijan resursseja. Pk-yritykset 

toimivat useimmin vain kotimaassa, jolloin hyödyt jäävät rajallisiksi. Pienemmissä pk-

yrityksissä tilinpäätöksiä käyttäviä sidosryhmiä on vähän, jolloin käyttäjien saamat hyödyt 

ovat pienet. Kuitenkin käypään arvoon arvostus ja tiedon annon vaatimukset voivat 

helpottaa rahoituksen saantia joillekin yrityksille, jos pk-IFRS:ää aletaan soveltaa samalla 

tavalla joka maassa ja yrityksessä. 
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Small and medium sized enterprises (SMEs) have become a major topic in recent years 

due to their effect on employment. A considerable number of jobs are created in SMEs 

instead of big companies. At the same time globalization has been one of the biggest 

forces of change in the economy. The discussion on globalization has mainly focused on 

large and international corporations. Thanks to globalization, companies have found new 

channels to find financing, expand and diversify their clientele and benefit from economies 

of scale. SMEs, having a significant position in the economy, should also have ways to 

benefit from these trends. 

 

IFRS for SMEs was created because globalization created challenges to financial 

reporting. It aims to enhance comparability between companies from different countries 

and to reduce the workload of financial reporting. The goal of this thesis was to find out 

how IFRS for SMEs affects the preparers and the users of financial statements. This thesis 

consist of a theoretical part and a research part, where answers to a questionnaire are 

analyzed. 

 

This research highlights the fact that the opinions in the corporate world and in the science 

community are similar. The biggest problems with IFRS for SMEs are its lack of proper 

guidance and complexity which takes resources. SMEs usually do business mainly in their 

home country and especially smaller SMEs have a small number of stakeholders which 

limits the benefits of IFRS for SMEs. On the other hand the valuation in fair value and the 

disclosures might help SMEs to find financing. 
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1. Johdanto 
 

1.1. Taustaa 
 

Viimeisimmän viiden vuoden aikana EU:ssa noin 85% uusista työpaikoista on syntynyt 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin) (European Comission. 2016). Pk-yritys (eng. 

SME) on yhtiö, joissa työskentelee alle 250 työntekijää, yhtiön liikevaihto on alle 50 

miljoonaa euroa ja tase alle 43 miljoonaa euroa. Ne muodostavat 99% yrityksistä. 

(Strouhal et. al. 2010) (European Comission. 2016). Euroopassa on nykyään 21 miljoonaa 

pk-yritystä. (European Comission. 2015). Pk-yritykset ovat taloudellisen kasvun lähde ja 

suurin työllistäjä, joten ne ovat pienuudestaan huolimatta merkittävä osa kehittyneitä ja 

kehittyviä talouksia (Perera, D. et. al. 2015). Keskusteluissa pk-yritykset jäävät usein 

kansainvälisten pörssiyhtiöiden varjoon eikä niiden tarpeista olla yhtä kiinnostuneita. 

Kansainvälistymisestä käyty keskustelu keskittyy jo ennestään kansainvälisten ja suurten 

yhtiöiden näkymiin, joten pk-yritysten potentiaali samoilla markkinoilla voi jäädä 

huomaamatta. 

 

IASB (International Accounting Standards Board) on kehittänyt kansainväliset 

tilinpäätösstandardit IFRS:n (International Financial Reporting Standards) ja ne ovat 

käytössä jo yli sadassa maassa ympäri maailmaa. Standardistoa sovelletaan sekä 

kehittyneissä että kehittyvissä maissa ja sen tarkoitus on antaa tilinpäätösinformaation 

käyttäjille hyötyä maailmanlaajuisesti tasalaatuisilla raporteilla. IFRS mahdollistaa eri 

maista tulevien pörssiyhtiöiden taloudellisen tilan vertailun. (IFRS Foundation 2016). 

Yritykset hyötyvät vertailtavuudesta varsinkin pääomamarkkinoilla, mutta IFRS:n käytössä 

on myös ongelmia ja haittoja. Suurimmaksi osaksi kotimaassaan toimiva yritys ei 

välttämättä saavuta IFRS:n kaavailtuja hyötyjä. Lisäksi joillekin yrityksille vanhat 

raportointistandardit ovat käytännöllisempiä ja ne sallivat enemmän liikkumavaraa kuin 

IFRS. (AICPA 2016). Tavoitteista huolimatta IFRS:n suunnitellut hyödyt eivät ole 

toteutuneet (Bryce, M., et. al. 2015). 
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Eri alueilla ja eri maissa on omanlainen kirjanpidon ja raportoinnin kulttuuri (Forst, A. 

2014). Perinteisesti kirjanpitostandardit ovat kehittyneet joka maassa itsekseen. Nämä 

maiden omat standardit oli usein valtion, laskennan ammattilaisten tai itsenäisten 

lautakuntien asettamia. (IFRS Foundation. 2011). Osassa maista kirjanpito on 

markkinavetoista eikä valtiolla ole suurta kontrollia toimintatapoihin. Valtiojohtoinen 

kirjanpidon standardien kehitys ja vahvasti kansallisiin lakeihin perustuva standardisto on 

toinen yleinen tyyppi. Ensimmäinen on hallitseva kulttuuri anglo-saksisissa maissa ja 

jälkimmäinen Manner-Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja esimerkiksi Suomessa. (Forst, A. 

2014). Saksankielisissä maissa raportointia on säädelty tarkkaan laeilla ja verotus on ollut 

yhteydessä raportointiin, mikä on muokannut paikallisista laskentastandardeista erilaiset 

verrattuna anglo-saksisiin maihin (Quagli, A., et. al. 2012).. Lähtökohtana IFRS:älle oli 

anglo-saksinen taloudellisen raportoinnin kulttuuri, jossa rahoituksella on suuri rooli 

(Istrate, C. 2013). Kansainväliset standardit ovat samat joka maassa, mikä johtaa 

kompromisseihin eikä standardisto luonnollisesti voi täysin miellyttää kaikkia sen 

soveltajia, käyttäjiä ja maita (Quagli, A., et. al. 2012). 

 

Suurin muutos markkinoiden reunaehdoissa oli kansainvälistyminen 1900-luvun 

viimeisellä neljänneksellä ja 2000-luvun alussa. Sijoittajat ja yritykset astuivat 

kansainvälisille pääomamarkkinoille etsimään rahoitusta ja sijoituksia, sillä se mahdollisti 

pienemmät pääomakulut ja antoi uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan. Yritysten sisäinen 

toimintakin kansainvälistyi kansainvälisen kaupan lisäksi esimerkiksi maiden rajat ylittävien 

yritysfuusioiden myötä. (IFRS Foundation. 2011). Pk-yritykset eivät ole yhtä kansainvälisiä 

kuin suuret yhtiöt, mutta pk-yritykset kansainvälistyvät kaupan ja investointien avulla 

nopeasti. Kansainvälisesti toimivilla yhtiöllä on korkeammat katteet, mutta yritysten 

sisäisten resurssien vähäisyys ja kohdemaan laki aiheuttavat kynnyksiä. (OECD. 2013).  

Pk-yritykset ovat merkittävä osa maailmanlaajuista taloutta, joten niiden tuottama 

taloudellinen raportointi tulisi olla samassa asemassa. Kansainäliset standardit ovat 

tärkeässä roolissa, kun tulevaisuudessa eri maiden yritysten raportointitavat alkavat 

lähentyä toisiaan. Pk-IFRS:n on pienten yhtiöiden väline hyödyntää kansainvälistyminen. 

(Neag et al. 2009) 
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9. heinäkuuta 2009 IASB julkaisi Pk-IFRS –standardit (eng. IFRS for SMEs) ja vuonna 

2014 noin 80 maata ja aluetta mahdollistivat tai vaativat pk-IFRS standardien käyttöä tai 

suunnittelivat sitä. Pk-IFRS täysin itsenäinen normisto, vaikkakin se on käytännössä 

yksinkertaistettu versio IFRS-standardeista. (IFRS foundation. 2014). Perinteisesti 

yrityksillä on ollut tapana hankkia rahoitus maan rajojen sisäpuolelta ja rahoittajat etsivät 

sijoituskohteensa kotimaasta (IFRS Foundation. 2011). Usein pk-yritysten sidosryhmiä 

ovat pankit, mutta pk-IFRS vastaa laajuudessaan paremmin muiden sijoittajien tarpeita 

(Quagli, A., et. al. 2012). Tilinpäätösinformaation tuottaja ja käyttäjät ovat olleet 

epäluuloisia pk-IFRS:n käyttöönotosta (Pacter. 2009). 

 

Pk-yritysten potentiaali ja kilpailukyky markkinoilla on herättänyt keskustelua globalisaation 

kiihtyessä. Kansainvälistyminen on ollut useille suuryhtiölle tuottoisa strategia ja 

keskustelua on käyty pk-yritysten mahdollisuuksista hyödyntää samoja trendejä.  

 

 

 

1.2. Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet 
 

 

Pk-IFRS nähdään siis mahdollisena ratkaisuna globalisaation aiheuttamiin ongelmiin pk-

yritysten taloudelliselle raportoinnille ja välineenä hyödyntää kansainvälistymisen 

mahdollisuuksia. Standardien julkaisun jälkeen suurin osa esillä olleista negatiivisista 

puolista kohdistuu itse standardien soveltamisen haasteisiin verrattuna sen tuomiin 

hyötyihin eikä kritisointi enää kohdistu entiseen tapaan standardin luomisen tarpeeseen. 

Aihe on hyvin ajankohtainen ja tärkeä tulevaisuuden kannalta, sillä kansainvälistyminen on 

aikamme yksi suurimmista muutosvoimista ja tätä varten pk-yrityksille luodut 

kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat vielä monille suhteellisen tuntematon aihealue. 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää pk-IFRS:n soveltamisen vaikutuksia sitä soveltaville 

yrityksille ja niiden tilinpäätös-informaatiota käyttäville sidosryhmille. Tavoitteiden 

täyttämiseksi tehdään kirjallisuuskatsaus ja haastattelu kirjallisuuskatsauksen pohjalta 

esiin nousseita kysymyksiä käyttäen. Pk-IFRS vaikutusten selvittäminen on tärkeää, sillä 

sitä ei ole vielä otettu laajemmin käyttöön yrityksissä ja pk-yritykset ovat merkittävä osa 
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taloutta. Laajan IFRS:n käyttöönoton vaikutuksista on jo tutkimuksia, joten tutkimuksen 

aihetta on helpompi lähestyä. (Bryce, M., et. al. 2015) (Mohammad, N., H. et. al. 2014).  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

 

Mitä vaikutuksia pk-IFRS –standardien soveltaminen aiheuttaa eurooppalaisille pk-

yrityksille ja niiden tilinpäätösinformaation käyttäjille Euroopassa? 

 

Pyritään ymmärtämään standardiston käytön mahdollisia ongelmia tilinpäätösinformaation 

tuottajille ja käyttäjille. Samalla selvitetään, mitä mahdollisia hyötyjä standardiston käytöstä 

voi saavuttaa. Hyötyjen ja haittojen selvittämisen jälkeen pohditaan, onko positiiviset vai 

negatiiviset puolet vahvempia ja onko standardiston hyödyt ja haitat erilaiset eri 

käyttäjäryhmissä. Vaikutuksia selvitetään näkökulmasta, jossa pk-IFRS:ää arvioidaan 

verrattuna yritysten kansalliseen raportointistandardistoon. 

 

Päätutkimuskysymystä lähestytään kahden alaongelman kautta. Ensimmäinen 

alatutkimuskysymys on: 

 

Mitä taloudelliseen raportointiin vaikuttavia erityispiirteitä pk-yrityksillä on? 

 

Selvitetään, mikä määrittelee pk-yrityksen ja erottaa sen muista yrityksistä. Pyritään 

ymmärtämään pk-yritysten toiminnan reunaehtoja ja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat 

niiden toimintaan ja taloudelliseen raportointiin. Tältä pohjalta on helpompi lähestyä pk-

IFRS:n vaikutuksia sen käyttäjille. Pk-yritysten erityispiirteet antavat siis kontekstin, jonka 

pohjalta standardiston vaikutuksia voi ymmärtää. Toiminnan ja organisaation suhteellinen 

pienuus määrittelee käsitteen, joten tässä tutkielmassa lähestytään pk-yritysten 

ominaispiirteitä siitä näkökulmasta. 

 

Toinen alatutkimuskysymys on: 

 

Miten Euroopan eri alueiden taloudellisen raportoinnin kulttuurit vaikuttavat pk-IFRS:n 

soveltamiseen? 
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Pyritään selvittämään, miten eri maiden taloudellisen raportoinnin kulttuurit eroavat 

toisistaan. Lisäksi selvittämään, mitkä ongelmia voi syntyä eri maiden perinteisistä 

laskentastandardeista, raportoinnin paikallisista tavoitteista, yritysten tavoista hankkia 

rahoitusta ja raportoinnin suhteesta verotukseen aiheutuu, kun siirrytään soveltamaan 

ylikansallista pk-IFRS:ää. Näkökulmana ei ole jokaisen maan oma kansallinen kulttuuri ja 

raportoinnin normisto, vaan laajempien Euroopan alueiden väliset erot. 

 

Tutkielman näkökulmat on rajattu Eurooppaan. Muiden maanosien ja kehittyvien 

talouksien tarkempi käsittely ei ole tarkoituksen mukaista kandidaatin tutkielmassa, sillä 

tutkielman laajuus on rajallinen. Taloudelliset ja poliittiset instituutiot ovat muissa 

maanosissa erilaiset ja eri kehitysasteilla kuin Euroopassa. Lisäksi pk-IFRS on ollut 

vahvasti Euroopan Unionin ajama projekti, jolloin sen sisäisten alueiden ääntä on 

kuunneltu enemmän kuin esimerkiksi Aasian ja Afrikan maiden tarpeita. Laajan IFRS:n 

mukainen raportointi tuli Euroopan Unionin pörssiyhtiöille pakolliseksi jo vuonna 2005 

(Muhammad, N., H. et. al. 2014). On siis mahdollista, että Euroopan Unioni säätäisi myös 

pk-IFRS:n pakolliseksi. Tämän takia tutkielman rajaus Eurooppaan on järkevää ja tulokset 

ovat hyödyllisiä. 

 

 

 

1.3. Tutkielman rakenne ja viitekehys 
 

Tutkimuksen teoria-osioissa käyn toisessa luvussa läpi pk-yritysten erityispiirteitä, mistä 

alkaa tutkimuksen viitekehyksen luominen. Identifioin myös pk-yrityksen 

tilinpäätösinformaation käyttäjiä. Viitekehyksenä pk-yritys ei ole täysin yksiselitteinen ja 

IFRS:n näkökulma määritelmään ei vastaakaan täysin yleistä määritelmää (Strouhal et al. 

2010). Kolmannessa luvussa käsittelen eri maiden raportointikulttuurien eroja ja selvitän 

pk-IFRS:n käytön eri vaikutuksia yrityksille ja informaation käyttäjille. Tässä tutkimuksessa 

ei käsitellä pk-IFRS –standardiston yksityiskohtia syvemmin, vaan keskitytään sen yleisiin 

ominaisuuksiin ja vaikutuksiin eri pk-yrityksille merkityksellisissä aiheissa. 

Yksityiskohtainen standardiston läpi käyminen ei palvele tutkimuksen tavoitetta ja pk-IFRS 

on niin tuore, että yleisempi tarkastelu on merkityksellistä. Viitekehyksenä pk-IFRS on 

tarkasti määriteltävissä, sillä se on julkaistu standardisto ja sen soveltajien pitää täyttää 
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tietyt vaatimukset (IFRS Foundation. 2010). Pk-IFRS:ää edelsi laaja IFRS:n käyttöönotto 

pörssiyhtiöissä, joten raportoinnin toteuttajien ja käyttäjien keskuudessa on jo mielipiteitä 

ja kokemuksia kasvainvälisten standardistojen käytöstä. Tutkimuksen empiria-osiossa 

käytän haastattelua, jonka kysymyksinä käytän teoria-osiossa esiin tulleita kysymyksiä. 

 

Tutkielman empiria-osio eli kolmannen ja neljännen luvun pohjalta valmisteltu haastattelu 

käydään läpi neljännessä luvussa. Viidennessä luvussa esitetään johtopäätökset, 

yhteenveto ja pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Tutkielman lopussa on listattu 

käytetyt lähteet. 

 

 

 

1.4. Tutkielman	aineisto	ja	tutkimusmetodologia	
	
 

Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli tutkimus on laadullinen. Laadullisessa 

tutkimuksessa ei keskitytä numeerisen datan analysointiin, vaan pienehköön määrään 

laadullista aineistoa. Aineisto voi olla kerätty esimerkiksi havainnoimalla tai 

haastattelemalla. 

 

Tämä tutkielma muodostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiria-osioista. Pääpaino on 

kirjallisuuskatsauksessa, sillä pk-IFRS ei ole vielä laajalti käytössä yrityksissä. Käytännön 

osaajia ei tämän vuoksi ole vielä paljon yritysmaailmassa. Aiheesta tehdyt tutkimukset 

ovat siis tarkoituksen mukainen painopiste.  

 

Empiria-osion tutkimusaineistona käytetään pk-IFRS:n ja IFRS:n tuntevan talousalan 

ammattilaisen haastattelua, joka on tehty sähköpostin välityksellä. Aineisto on itse 

hankittua eli primääri-aineistoa. Haastattelu on toteutettu sähköpostin välityksellä ja alun 

perin englannin kielellä. Haastattelun tarkoituksena on selkeyttää kirjallisuuskatsauksen 

tuomia vastauksia päätutkimuskysymykseen ja alatutkimuskysymyksiin. Lisäksi 

haastattelu antaa tutkijoiden tekstien katsaukselle tasapainoa, sillä haastateltava on 

yritysmaailmasta. 
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2. Pk-yritys 
 

 

2.1. Pk-yritys käsitteenä ja sen erityispiirteet 
 

Tilastokeskuksen mukaan yhtiö on pk-yritys, jos sillä on alle 250 työntekijää ja taseen 

loppusumma on alle 43 miljoonaa euroa tai liikevaihto alle 50 miljoonaa vuodessa. 

Riippumattoman yrityksen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista alle neljäsosa on 

sellaisten yritysten omistuksessa, joita ei voi kutsua Pk-yritykseksi. Yrityksen pitää täyttää 

kumpikin kriteeri, jotta se määritellään Pk-yritykseksi. (Tilastokeskus. 2016) (Stouhal et. al. 

2010). Suomessa oli vuonna 2013 yli 283 290 yritystä lukuun ottamatta maa-, metsä- ja 

kalataloutta ja suuryrityksiä kaikista oli yhteensä 588 kappaletta. Pienet alle 50 hengen 

yritykset ja alle 10 hengen mikroyritykset muodostavat Suomen yrityksistä 99%. (Yrittäjät. 

2016) 

 

Toinen näkökulma Pk-yritysten merkittävyyteen on niiden työllistävä vaikutus ja liikevaihto. 

Yritysten henkilöstöstä 65 prosenttia on Suomessa pk-yrityksissä ja pk-yritykset vastaavat 

54,7 prosentista Suomen yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. 2001-2012 välillä 

yritysten henkilöstön lisäyksestä 93,4% tapahtui pk-yrityksissä ja siitä 43,0% 

mikroyrityksissä. (Yrittäjät. 2016). Strouhalin mukaan maailmanlaajuisesti 99% yrityksistä 

on pk-yrityksiä ja esimerkiksi itäisessä Keski-Euroopassa pk-yritykset työllistävät yli 60% 

työvoimasta (Strouhal et. al. 2010). Pk-yritysten merkittävyys ei siis rajoitu vain Suomeen, 

vaan niiden rooli taloudessa on yleismaailmallinen. 

 

 

2.2. Pk-yrityksen	resurssit	
	
 

Williamsin tutkimuksen mukaan pienten ja keskisuurten yrityksen menestys on riippuvaista 

sen resurssien määrästä (Williams, D. 2014). Pk-yrityksiltä puuttuu kokonsa takia 

suuremmilla yrityksillä olevat organisaation hierarkiat ja resurssit, joiden avulla voi 

laajentaa toimintaa ja kansainvälistyä (Dasi, A., et. al. 2015). Pk-yritysten erityispiirteisiin 

kuuluu taloudellisen laskennan ja raportoinnin resurssien niukkuus, koska talousosaamista 
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ei usein ole saatavilla yrityksen sisältä. Taloudellista osaamista hankitaan konsulteilta, 

jolloin luottamus ulkopuolisen osaamiseen ja työhön on tärkeää. (Svanström. 2013). 

Omistaja ja hänen aineettomat resurssinsa ovat pk-yrityksessä merkittävä osa yhtiön 

resursseja. Pk-yrityksen omistajan henkilökohtaiset resurssit voivat olla sellaiset, että ne 

ohjaavat yhtiötä kansainvälistymään. (Martineau., C. Et. al. 2016). Yrittäjän omat tavoitteet 

yritystoiminnassa ovat merkittävässä osassa yrityksen kynnyksessä saavuttaa 

onnistumisia ja selviytyä (Williams, D. 2014). 

 

Yrityksen ulkopuoliset tekijät, esim. toimialan piirteet, yritysten määrä ja kilpailun tiukkuus 

vaikuttaa sen mahdollisuuksiin kerryttää resursseja (Williams, D. 2014). Pk-yrityksen 

resursseihin siis vaikuttaa se, mille aloille pienillä yrityksillä on mahdollisuuksia päästä. 

Williamsin mukaan myös pk-yrityksen sijainti määrittää sen mahdollisuuksia, koska 

suurkaupungeissa on saatavilla pk-yrityksille sopivia resursseja ja harvaan asutuilla 

seuduilla kilpailu ei ole yhtä tiukkaa (Williams, D. 2014). Yritystoiminnan laajentamiseen ja 

kansainvälistymiseen tarvittavia resursseja on mahdollista hankkia verkostojen kautta, 

joten pk-yrityksiä ei ole automaattisesti tuomittu pysymään pieninä (Xiao, Z. 2016).  

 

 

2.3. Pk-yrityksen	tilinpäätösinformaation	hyödyntäjät	
	
 

Savan et. al. tutkimuksessa (Sava, R. et. al. 2013) pk-yritysten tilinpäätösinformaation 

käyttäjiä jaotellaan yrityksen koon perusteella: 

 

- Pieniä pk-yrityksiä johtaa omistaja ja pääasiallisena ulkopuolisena informaation 

käyttäjänä ovat pankit. Pienten yritysten omistajat käyttävät tilinpäätösinformaatiota 

myös omaan päätöksentekonsa apuna. 

 

- Pieniä isommissa pk-yrityksissä on enemmän vertailukelpoista tilinpäätöstä vaativia 

ulkoisia sidosryhmiä ja tilinpäätöstä käytetään varmistavana tietona yrityksen tilasta. 

 

- Suurimmissa pk-yrityksissä, joissa omistajat ovat suurimmaksi osaksi ulkoisia, 

tilinpäätöksiä käytetään päätöksien apuna ennustamaan yrityksen tulevaa tilaa 
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Pienissä yrityksissä vastuu on suurimmaksi osaksi yrittäjällä itsellään, koska heidän 

aineettomat ja aineelliset panostukset yritykseen ylittävät ulkoisten sidosryhmiltä tulevat 

resurssit (Williams, D. 2014). Tilinpäätösinformaatio voi olla hyödyllistä yrittäjän omalle 

päätöksen teolle (Sava, R. et. al. 2013). 

 

Siinä mielessä ulkoisen raportoinnin rooli eroaa yleisestä ajattelutavasta, että 

tilinpäätökset ovat tarkoitettu vain ulkoisille sidosryhmille. Yrittäjän, rahoittajien ja pankkien 

lisäksi pk-yrityksen tilinpäätöksen pääkäyttäjiin kuuluu verottaja (Jain, M., et. al. 2015). 

Verottajien mukaan pk-yrityksen raportointia säätelee pitkälti heidän vaatimuksensa tiedon 

julkaisun laajuudesta eikä niinkään laskentastandardien asettajien vaatimukset (Sava, R. 

et al. 2013). Pk-yritykset eivät siis ole homogeeninen joukko, vaan niiden kokoerot ovat 

merkittävässä roolissa, kun tarkastellaan taloudellisen raportoinnin käyttäjiä ja heidän 

tarpeitaan. 

	
 

 

2.4. Pk-yritysten	rahoituksen	erityispiirteet	
	
	
Pk-yritysten suurimpia kynnyksiä kansainvälistymisessä on pätevän henkilöstön puutteen 

lisäksi rahoituksen resurssien puute (Dasi, A., et. al. 2015). Rahoitusta pidetään 

oleellisimpana resurssina yrityksen menestykseen (Williams, D. 2014). 

 

Sisäpiirin tuntemus pk-yrityksen tilasta voi olla paljon syvempi kuin ulkopuoliselle saatavilla 

olevat tiedot, mikä vaikuttaa pk-yritysten rahoituksen saatavuuteen. Mahdollinen sijoittaja 

ei voi olla varma yrityksen sijoitusten laadusta ja tuottavuudesta, joten menestyvät 

yritykset eivät saa niin hyvin rahoitusta kuin ne saisivat isompana yrityksenä ja huonosti 

menestyvien yritysten tilasta ei voi olla varmoja. (Berger et. al. 2002). Epävarmuutta voi 

vähentää vakuuksilla, mutta pienen kokonsa ja omaisuuden aineettomuuden takia 

varsinkaan nuorilla pk-yrityksillä ei ole antaa pantteja (De Maeseneire, W., et al. 2012). Pk-

yrityksille lainaamisesta ovat kiinnostuneet lähinnä pienet ja paikalliset pankit, koska 

suurilla pankeilla ei ole samanlaista suhdetta pienten yritysten kanssa ja pienistä yhtiöistä 

ei saa yhtä helposti tietoa (De la Torre, A., et. al. 2010). Pk-yritykset käyttävätkin 

inhimillisen ja pehmeän informaation jakamista saadakseen etua lainamarkkinoilla (Beck, 
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T. et. al. 2006). Listattujen yhtiöiden tuottama taloudellinen informaatio on laajemmin 

saatavilla, joten isoilla yrityksillä on kilpailuetua rahoitusmarkkinoilla. (Berger et.al. 2002). 

Pienet yritykset ovat siis informaation ja kokonsa vuoksi riippuvaisia vieraan pääoman 

ehtoisesta rahoituksesta, lukuun ottamatta nopeasti kasvuun pyrkiviä ja usein IT-alalla 

toimivia yhtiöitä (De la Torre, A., et. al. 2010) (Berger et. al. 2002). Käytännössä lainan 

myöntäminen pk-yritykselle perustuu useimmiten vakuuksiin (De Maeseneire, W., et al. 

2012). 

 

Informaation saatavuuden ja luotettavuuden takia oman pääoman ehtoinen rahoitus on pk-

yrityksissä usein hankittu sukulaisilta tai muista epävirallisista lähteistä (De Maeseneire, 

W., et al. 2012) (Beck, T. et. al. 2006). Pääomaa voi saada myös valtion ohjelmista, joilla 

tuetaan pk-yritysten pääomia. Listautuminen pörssiin on pienemmille yrityksille 

suhteellisesti kallista verrattuna isoihin yrityksiin. (De Maeseneire, W., et al. 2012). 

Listautuneilla yrityksillä on parempi pääsy pääomiin, joten voidaan sanoa, että pk-yritykset 

ovat altavastaajia verrattuna pörssiyhtiöihin (Williams, D. 2014). Vaihtoehtoinen keino 

saada oman pääoman ehtoista rahoitusta pk-yritykselle on enkelisijoittajat, mutta tällaisen 

rahoituksen arvo pk-yrityksille ei ole suuri johtuen yrittäjien ja sijoittajien ylisuurista 

odotuksista  (Boscoianu, M. 2015). Manner-Euroopassa pääomasijoittajat ovat 

harvinaisempia kuin anglo-saksisissa maissa ja pk-yritysten omistajat ovat vastahakoisia 

antamaan kontrollia ulkopuolisille (De Maeseneire, W., et al. 2012). 
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3. Pk-IFRS 
 

 

3.1. Pk-IFRS:n esittely 
 

2000-luvulla Euroopan Unioni teki päätöksen vähentää yritysten hallinnon ja raportoinnin 

taakkaa. Lisäksi ympäri maailmaa oli maita, joiden raportointistandardistot olivat 

puutteellisia. Nämä lähtökohdat loivat tarpeen kehittää kansainväliset raportointistandardit 

pk-yrityksille. (Quagli, A., et. al. 2012). Euroopan Unionissa on joka maassa käytössä oma 

kirjanpito- ja raportointistandardisto, mikä on suurin este pk-yritysten kansainvälistymiselle. 

Ratkaisu ongelmaan on kansainväliset tilinpäätösstandardit, jotka auttaisivat niitä 

soveltavia yrityksiä ylittämään kansainvälistymisen haasteet. (Strouhal et al. 2010). Viime 

vuosina kirjanpitostandardeja on jäsennelty uudelleen ja muuteltu samankaltaisemmiksi, 

millä yritetään päästä eroon eri kirjanpitonormistojen yhteensopimattomuudesta (Sava, R. 

et. al. 2013). 

 

IASB piti alkuperäistä laajaa IFRS:ää liian vaikeasti sovellettavana pk-yrityksissä joten se 

loi pk-IFRS –standardit (Jain, M., et. al. 2015). Pk-IFRS:n luomiselle oli hyväksyntää, 

koska yritysten hallinnon taakka oli todellinen ongelma ja pk-IFRS oli suunniteltu karsituksi 

versioksi IFRS-standardeista (Quagli, A., et. al. 2012). Pk-IFRS:n luomisen suurimpia 

motivaattoreita oli siis eri maiden standardistojen erojen luomat ongelmat sekä pk-

yrityksille ominaiset resursseiden vähäisyyteen liittyvät ongelmat. 

 

Vuonna 2009 Pk-IFRS julkaistiin ja sen tavoitteet olivat samat kuin alkuperäisen IFRS:n 

(Bohusova, H., et al. 2010). Standardiston julkaisijan IASB:n mukaan pk-IFRS:n 

soveltamisella on useita hyötyjä. Hyötyinä pidetään standardiston tuomaa 

vertailukelpoisuutta yritysten tilinpäätösten välillä ja kasvavaa luottamusta yritysten 

tuottamaan informaatioon. IASB myös uskoo, että pk-IFRS laskee kansainvälisten ja 

kansallisten standardien ylläpidon kustannuksia. (Carfang, Timothy, A. 2010).  
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3.2. Pk-IFRS:n käyttäjät 
 

Pk-IFRS on suunniteltu listaamattomien yhtiöiden sovellettavaksi ja IFRS:n määritelmän 

mukaan pk-yritystä ei määrittele vain koko, vaan ensisijaisesti se, onko yhtiöllä julkinen 

tilivelvollisuus. Tässä mielessä EU:n ja Suomen pk-yrityksen määritelmä eroaa IFRS:n 

määritelmästä. Pk-IFRS:ää voi siis soveltaa raportoinnissaan hyvin erilaiset yhtiöt ja  noin 

95% yrityksistä täyttää kriteerit sen soveltamiselle. (Strouhal et al. 2010). 

 

IASB:n pk-IFRS:lle laatima pk-yrityksen määritelmä Carfangin ja Pereran et. al. mukaan 

(Carfang, Timothy, A. 2010) (Perera, et. al. 2015): 

 

1) Yrityksellä ei ole julkista tilivelvollisuutta. 

 

2) Yritys julkaisee ulkoisille sidosryhmilleen tilinpäätöksen. Tämä ulkoinen sidosryhmä 

voi olla nykyinen tai mahdollinen luotonantaja, pankki, luottoluokittaja tai omistaja, 

joka ei ole mukana yrityksen päivittäisessä johtamisessa. 

 

Yrityksellä on Carfangin ja Pereran et. al. mukaan (Carfang, Timothy, A. 2010) (Perera, et. 

al. 2015)  pk-IFRS:n määritelmän mukainen julkinen tilivelvollisuus, jos: 

 

1) Yrityksen oman pääoman tai vieraan pääoman ehtoisilla sijoitusinstrumenteilla 

käydään julkista kauppaa tai yritys on aloittanut prosessin, jonka tavoitteena on 

julkisen kaupan aloittaminen kotimaisessa tai ulkomaalaisessa pörssissä tai 

suoraan sijoittajien välillä. 

 

2) Yritys yhtenä pääasiallisena toimintanaan pitää hallussaan laajan ulkopuolisen 

joukon omaisuutta. Käytännössä tällaisia yrityksiä ovat luotonantajat, pankit, 

vakuutusyhtiöt, sijoitusmeklarit, sijoitusyhtiöt ja investointipankit. 

 

 

IASB:n pk-yrityksen määritelmä on siis laajempi kuin kansallisten standardistojen 

määritelmät ja se käytännössä hylkää yrityksen koon pk-yritystä ensisijaisesti 

määrittelevänä tekijänä. Kuitenkin Pk-IFRS on suunniteltu viidenkymmenen hengen 

yrityksen tyypillisten laskentatapojen mukaisesti, minkä perusteella IASB on ottanut 
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huomioon pk-yritysten tavanomaiset liiketapahtumat. (Perera, et. al. 2015). Standardisto 

on tarkoitettu sovellettavaksi sekä pienille, että keskisuurille yhtiöille (Jain, M., et. al. 2015). 

Pk-IFRS:n mukaiset raportit on suunnattu käytettäväksi yrityksen ulkopuolisille 

sidosryhmille, jotka haluavat arvioida standardoituja yleisraportteja (Perera, D., et. al. 

2015). Monet potentiaaliset asiakkaat, varsinkin suuret yhtiöt, tutkivat mahdollisen 

toimittajan tilinpäätösinformaatiota ennen toimittajasuhteen muodostamista (Strouhal et al. 

2010). Vaikka pk-IFRS:n pk-yrityksen määritelmä ei nojaudu yrityksen toiminnan 

suhteelliseen pienuuteen, näyttää se olevan silti suunniteltu ensisijaisesti pienille- ja 

keskisuurilla yhtiöille. Perinteinen käsite pk-yrityksestä ei siis merkittävästi eroa siitä, mitä 

joukkoa varten pk-IFRS on suunniteltu, joten tutkimuksen viitekehys pysyy hyvin rajattuna. 

     

Pk-yrityksen määritelmä kattaa suuren määrä kooltaan, luonteeltaan ja sidosryhmiltään 

erilaisia yrityksiä ja IASB:n pk-yrityksen määritelmään lukeutuu suuria listaamattomia 

yrityksiä, joita ei normaalisti pidetä pk-yrityksinä. Nämä asiat ovat vaikeuttaneet pk-IFRS:n 

käyttöönottoa. (Sava, R. et. al. 2013). Pk-IFRS:n tulisi siis täyttää sekä hyvin pienen ja 

suhteellisen ison listaamattoman yrityksen tarpeet. Tämä voi olla haastavaa, koska eri pk-

yritysten resurssit eroavat paljon toistaan. Kymmenen hengen mikro-yritys ja tuhannen 

työntekijän suuri listaamaton yritys ei vastaa toisiaan samalla tavalla kuin useimmat 

pörssiyritykset, joille on luotu täysi IFRS-standardisto, joten pk-IFRS:n käyttäjäkunnan 

monimuotoisuus voi vaikuttaa haitallisesti sen soveltamiseen. Pk-yritysten 

sidosryhmissäkin on isoja eroja, jolloin laajan joukon omistama ja aktiivisesti 

pääomamarkkinoilla toimiva ja ulkomaankauppaa käyvän yrityksen sidosryhmät 

hyötyisivät pk-IFRS:tä paljon, mutta kotipaikkakunnallaan toimivan pienen yrityksen 

sidosryhmien saamat hyödyt voi kyseenalaistaa. 

 

Pk-yritysten tilinpäätösinformaation käyttäjiä tiedetään, mutta käyttäjien tarpeet vaihtelevat 

(Perera, D., et. al. 2015). Pk-IFRS:n mukaisten tilinpäätösinformaation käyttäjien tarpeista 

ei kuitenkaan ole vielä tutkimusta ja monien mielestä pk-IFRS ei huomioi eri pk-yritysten 

sidosryhmien erilaisuutta (Devi, S. et. al. 2015). On siis mahdollista, että pk-IFRS ei 

pystykään vastaamaan käyttäjien tarpeisiin, kun tutkijoilla ei ole vakiintuneita tulkintoja pk-

yritysten todellisista tarpeista. Tilinpäätösten käyttäjien hyödyt pk-IFRS:tä voivat jäädä 

mataliksi, jos pk-IFRS:n luojat eivät ole osanneet arvioida ja täyttää heidän tarpeitaan 

oikein. Devin mukaan pk-IFRS on myös pääomamarkkina-oletuksellaan vaikeuttanut pk-

yritysten tilinpäätösstandardien luomista (Devi, S. et. al. 2015). Pk-yritysten rahoituksen 
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erityispiirteet huomioon ottaen, pääomamarkkinoille pääsyn olettamus ei palvele pk-

yrityksen tilinpäätösinformaation käyttäjiä. 

 

 

 

3.3. Pk-IFRS	ja	Euroopan	taloudellisen	raportoinnin	kulttuurit	
	
	
Pk-yritykset ovat tähän asti noudattaneet kotimaansa raportointistandardistoaan (Pacter, 

P. 2014). Nämä kirjanpito- ja raportointistandardien erot haittaavat kansainvälistymistä 

Euroopassa (Strouhal et al. 2010). Erot standardistojen käyttöönottajien välillä vaikeuttavat 

standardiston käyttöönottoa, mikä johtaa kompromisseihin tai siihen, että yhteinen 

normisto sopii joillekin paremmin kuin toisille. Toisaalta standardistojen perusluonteeseen 

kuuluu se, että ne pidemmällä aikavälillä standardoivat ennen erilaisia toimintatapoja. 

 

Kirjanpitostandardit eroavat EU:ssa alueittain. Saksankielisissä maissa ja latinalaisissa 

maissa tilinpäätökset ovat hyvin laki-perusteisia, kun anglo-saksisissa maissa 

tilinpäätökseen suhtaudutaan ensisijaisesti informaationa yrityksen tilasta. (Quagli, A., et. 

al. 2012). Maiden välisten erojen aiheuttamat ongelmat voitaisiin voittaa kansainvälisillä 

standardeilla (Strouhal et. al. 2010). 

 

Mascan tutkimuksen mukaan Ranskassa uskotaan, että EU:n asettamien nykyisten 

normien noudattaminen tuottaa tarpeeksi laadukkaat raportit ja Saksassa uskotaan pk-

IFRS:n hyötyjen olevan pienemmät kuin kulut pk-yrityksille (Masca, E. 2012). Positiivisesti 

Pk-IFRS:ään suhtaudutaan anglo-saksisissa maissa ja Skandinaviassa, mutta myös 

Iberian niemimaalla asenne on osittain positiivinen. Manner-Euroopassa asenteet ovat 

pääsääntöisesti negatiivisia. (Masca, E. 2012) (Quagli, A., et. al. 2012). Itä-Euroopassa ei 

historiallisten syiden takia ole syvälle juurtunutta taloudellisen raportoinnin kulttuuria, joten 

niissä maissa asenteet vaihtelevat kumpaankin suuntaan. Nähtävissä on kuitenkin, että 

Euroopan laajuiset instituutiot ja normistot nähdään osana Euroopan unionin ajamaa 

kulttuurin muutosta. (Masca, E. 2012). Manner-Euroopassa tilinpäätös on tiukasti 

sidoksissa verojen laskentaan, mikä myös lähtökohtaisesti haittaa kansainvälisen 

standardin laajaa käyttöönottoa (Quagli, A., et. al. 2012). Pk-IFRS:n oletuksena ovat 

toimivat pääomamarkkinat ja sijoittajien tarpeet, mikä pitkälti muistuttaa anglo-saksisten 
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maiden kirjanpidon ja raportoinnin kulttuuria (Devi, S. et. al. 2015). Suurimpana 

kulttuurisena jakolinjana Euroopassa on siis anglo-saksisen ja mannermaisen 

laskentakulttuurin väliset erot, jotka johtuvat paikallisista instituutioista, 

rahoitusmarkkinoista ja siitä, kuinka paljon verottaja hyödyntää yrityksen tilinpäätöstä. 

 

Kahden eri laskelman valmisteleminen esimerkiksi lain velvoittamana voi aiheuttaa isoja 

kustannuksia, jos yrityksen kotimaan laskentanormiston ja pk-IFRS:n välillä on suuria 

eroavaisuuksia (Sava, R. et. al. 2013). Devin. et. al. mukaan IASB loi pk-IFRS:n 

välittämättä eri maiden poliittisen ja taloudellisen rakenteiden ja kulttuurien eroista (Devit, 

S. et. al. 2015). On siis nähtävissä, että pk-IFRS:n käyttöönoton hyödyt vaihtelevat 

yrityksen kotimaan perusteella. Pk-yritysten toiminnan yleisiin reunaehtoihin kuuluu 

resurssien vähäisyys, jolloin maissa, joissa taloudellinen raportointi ja verotus ovat 

tiukassa yhteydessä toisiinsa, saattaa pk-IFRS aiheuttaa suhteettoman paljon uusia 

kustannuksia. Kyseisisissä maissa pk-IFRS:ää soveltavat yritykset siis menettäisivät 

kilpailukykyä verrattuna markkinaehtoisempien maiden pk-yrityksiin. Näyttääkin siltä, että 

tällaisissa maissa suhtautuminen pk-IFRS:ään on negatiivisempaa kuin markkinaehtoisen 

raportoinnin maissa. 

 

 

3.4. Pk-IFRS:n	mukaisen	raportoinnin	raskaus	ja	keveys	
	
 

Tilinpäätösstandardit tehostavat pääomamarkkinoita ja resurssien allokointia, mutta 

standardien soveltamisen kulut eivät saisi ylittää niistä koituvia hyötyjä (FASB. 2006). 

Kirjanpito ja raportointi ovat lähes kauttaaltaan tärkeää pk-yritysten mielestä ja 

hankaluuksia koetaan eniten pitkäaikaisten omaisuuserien, leasausten, valuuttakurssien ja 

kulujen raportoinnin kanssa (Strouhal et al. 2010). Pk-IFRS velvoittaa arvostamaan esim. 

maa-alueet ja rakennukset käyvän arvon mukaisesti, mikä voi olla varsinkin kehittyvissä 

talouksissa hyvin raskas toimintatapa pk-yritysten vähäisten resurssien vuoksi (Jain, M., 

2015). Pk-yrityksillä on siis jo resurssien aiheuttamia ongelmia taloudellisessa 

raportoinnissa ja pk-IFRS laajentaa raportoinnin vaatimuksia, mistä saattaa koitua 

ongelmia. Tilinpäätösinformaationa taseen erien arvostus on tärkeässä asemassa, joten 

tarkempi raportointi saattaisi helpottaa pk-yritysten toimintaa rahoitusmarkkinoilla.  

 



16	
	

16	
	

Yritykset, jotka eivät jo ennestään sovella IFRS-standardia, eivät ole kiinnostuneita pk-

IFRS:n käyttöönotosta, sillä enimmäkseen kotimaan sisällä liiketoimintaa tekevän yritys ei 

saavuta pk-IFRS hyötyjä (Strouhal et al. 2010). Myös Quaglin tutkimuksessa tultiin 

tulokseen, että hyödyt jäävät pieniksi yhtiöille, jotka eivät käy rajoja ylittävää kauppaa 

(Quagli. A., et. al. 2012). Pk-yritykset ovat merkittävä osa maailmanlaajuista taloutta, joten 

niiden tuottama taloudellinen raportointi tulisi olla samassa asemassa. Kansainäliset 

standardit ovat tärkeässä roolissa, kun tulevaisuudessa eri maiden yritysten 

raportointitavat alkavat lähentyä toisiaan. Pk-IFRS:n on pienten yhtiöiden väline hyödyntää 

kansainvälistyminen. (Neag et al. 2009).  

 

Pk-IFRS on suunniteltu tavoitteena, ettei se liiallisesti rasittaisi pienten yritysten hallintoa ja 

rahoitusta (Bohusova, H., 2010). Pk-IFRS:n soveltaminen voi kuitenkin olla liian raskasta 

mikro-yrityksille (Neag et al. 2009). Carfangin mukaan pk-IFRS:n käyttöönotossa tulee 

ottaa huomioon tavat, joilla työntekijöitä koulutetaan käyttämään uutta standardistoa  ja 

tämän koulutuksen kustannukset (Carfang, Timothy, A. 2010). Myös Savan mukaan 

standardiston monimutkaisuus voi johtaa siihen, että sisäisiä prosesseja pitää suunnitella 

uudelleen ja työntekijöitä pitää kouluttaa käyttämään pk-IFRS:ää, mikä kasvattaa sen 

käytön kustannuksia (Sava, R. et. al. 2013).  Pk-IFRS:n hyvin tunteva henkilökunta voi siis 

saada hyötyä pk-IFRS:n käytöstä, mutta pk-yrityksissä kirjanpito ja raportointi ovat usein 

yhden tai muutaman henkilön tehtävänä ja kokemus kansainvälisistä standardeista ei 

välttämättä ole. Tällöin ainakin pk-IFRS:n käyttöönoton aikaan resurssien tarve nousisi pk-

yrityksissä. 

 

Pk-IFRS:n huono tuntemus on isona syynä standardiston kritisoinnille ja erityisesti 

kritisoituja ominaisuuksia ovat olleet kielto soveltaa raportoinnissa LIFO:a (Last In Last 

Out) ja laajat velvoitteet julkistaa tietoa johdon palkkioista. Monet pelkäävät, että pk-IFRS 

rajaa liikaa mahdollisuuksia raportoida omalle yritykselle järkevällä ja merkityksellisellä 

tavalla. (Pacter. 2009). Myös Carfangin mukaan pk-yritysten tilinpäätösten käyttäjät eivät 

tunne pk-IFRS:ää hyvin, mikä tekee pk-IFRS:n käyttöönoton haasteelliseksi (Carfang, 

Timothy, A. 2010). Pk-IFRS:ään siirtyminen ei houkuta yrittäjiä, koska pk-IFRS vaatii 

usean alun perin salaisen tiedon julkaisemisen ja entistä laajempaa läpinäkyvyyttä 

yrityksessä (Jain, M., et. al. 2015). Tiedon anto lisää raportoinnin läpinäkyvyyttä ja luottoa 

sen oikeellisuuteen, mutta se ei siis ole tarkoituksenmukaista kaikille pk-yrityksille 

liiketoiminnan ja rahoituksen luonteen vuoksi. 
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Suhtautuminen pk-IFRS:ään eroaa raporttien valmistelijoiden ja käyttäjien välillä. Käyttäjät 

ovat ottaneet standardiston hyväksyvämmin vastaan ja vastustus tulee pääosin 

raportoijilta. (Quagli. A., et. al. 2012). Pk-IFRS on valmisteltu raporttien käyttäjän 

näkökulmasta, mutta käyttäjien tarpeet vaihtelevat, eikä niistä ei ole tutkimuksessa saatua 

yksimielisyyttä, joten IFRS:n keventämisen hyötyjä käyttäjille on vaikea ennustaa tarkasti 

(Perera, D., et. al. 2015). Kuitenkin sekä tilinpäätösinformaation tuottaja ja käyttäjät ovat 

olleet varaantuneita pk-IFRS:n käyttöönotossa (Pacter. 2009). Pk-IFRS:n positiivisena 

puolena nähdään pörssiyhtiöiden ja pk-yritysten erilaisten tarpeiden ymmärtäminen, mutta 

monet uskovat, että pk-IFRS:ään täytyy vielä tehdä muutoksia asenteiden muuttamiseksi. 

(Pacter. 2009)   

 

IASB:n Pk-IFRS:n tavoiteltu hyöty oli hallinnon taakan keventäminen yrityksissä, jotka 

haluavat tarjota ulkoisille sidosryhmille taloudellisen yleisraportin, mutta eivät ole julkisesti 

tilivelvollisia (Perera, D., et. al. 2015). Yritykset itse saattavat mieltää kansainvälisen 

standardiston hyödyt suhteellisesti pienemmiksi kuin niiden käytöstä syntyvät kulut 

(Strouhal et al. 2010). Työtaakka ei siis kevenisi yrityksissä, jotka eivät koe tarvitsevansa 

uudenlaisia raportteja, vaan päinvastoin alkuperäistä tavoitetta, työtaakka lisääntyisi.  

 

 

 

3.5. Pk-IFRS	ja	vertailukelpoisuus	
	
 

Raportoinnin vertailukelpoisuus parantaa taloudellisten raporttien käytettävyyttä 

investointien, lainapäätösten ja muiden resurssien allokoinnin teossa (FASB. 2006). Pk-

IFRS:n käyttöönottoa kotimaan vanhojen standardien sijasta on puolusteltu 

vertailukelpoisuuden tarpeella (Litjens, R. et. al. 2012). Laajan IFRS:n käyttöönottaneiden 

yritysten taloudellisen raportoinnin vertailtavuus saman alan yrityksiin on noussut, olipa 

yrityksen alkuperäinen standardi kaukana tai lähellä IFRS:ää. (Petaibanluea, J., et. al. 

2015) Pk-IFRS:n suunniteltu hyöty on ollut tilinpäätöksien vertailukelpoisuuden lisääminen. 

Quaglin et. al. Tutkimuksen mukaan Pk-IFRS:n monet joustot ja sen tarjoamat vaihtoehdot 

kuitenkin vähentävät vertailukelpoisuutta raporttien käyttäjien mielestä. (Quagli. A., et. al. 

2012). Eri tutkimukset pk-IFRS:n tuomasta vertailukeloisuudesta ovat ristiriidassa 
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toistensa kanssa ja kansainvälisen standardiston tuoma vertailukelpoisuus näyttää 

rapautuvan, jos normistossa on joustoja ja valinnanvapautta liiallisesti. Jos joustot 

normiston eri osien noudattamisessa ja valinnanvapaus raportoinnissa vähentää 

vertailukelpoisuutta yritysten kesken, pk-IFRS saattaa jopa vähentää vertailukelpoisuutta. 

Vertailukelpoisuus on olennainen pk-IFRS:n tavoite, joten vertailukelpoisuuden 

heikentyminen vaikuttaisi reilusti pk-IFRS:n käyttöönoton hyötyihin. 

 

Laajan IFRS:n käyttöönotto ei Australiassa parantanut merkittävästi tilinpäätös-

informaation laatua ja maan omat standardit olivat laadukkaat jo ennestään (Bryce, M., et. 

al. 2015). Mohammadin et. al. tutkimuksen mukaan matalan investointisuojan maissa, 

Saksassa ja Ranskassa, laaja IFRS:n käyttöönotto oli parantanut tilinpäätösinformaation 

laatua. Matalan investointisuojan maiden raportointinormisto eroaa merkittävästi laajasta 

IFRS:stä, jolloin yritysten tulee muuttaa raportointiaan enemmän kuin korkean 

investointisuojan maiden yritysten. (Mohammad, N., H. et. al. 2014).  Laskentakulttuurien 

erot vaikuttavat siis kansainvälisten standardien tuomaan raportoinnin laatuun. Pk-IFRS 

on kehitetty IFRS:n pohjalta, joten pakollinen pk-IFRS:n soveltaminen voisi johtaa 

samoihin tuloksiin. 

 

 

 

3.6. Pk-IFRS	ja	kansainvälinen	kauppa	
	
 
Kansainvälistyminen aiheuttaa yritykselle hallinnollisia haasteita organisaation ongelmien 

lisäksi rajat ylittävien tilinpäätösten ja tilintarkastusten kautta (De Maeseneire, W., et al. 

2012). USA:ssa pk-yrityksien harjoittama vienti on 73% suoraa myyjän ja käyttäjän välistä 

kauppaa ja tällainen kauppa on luonut 2005-2009 välillä kaksi miljoonaa työpaikkaa, joten 

pk-sektori on merkittävässä asemassa kansainvälisessä taloudessa (Perera, D., et. al. 

2015). Käymällä kauppaa useissa maissa, pk-yrityksetkin voivat saavuttaa skaalaetuja ja 

samalla hajauttaa myyntiään (Martineau, C., et al. 2016). Kansainvälisen kaupan hyödyt 

eivät siis jää vain suuryrityksille, vaan myös pienemmät kilpailijat voivat hyödyntää trendiä. 

 

Pk-yritykset kansainvälistyvät yhä enemmän osana kansainvälisiä arvoketjuja, mikä 

kasvattaa tuottavuutta ja innovaatioiden määrää, mutta vaatii enemmän hallinnon ja 
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rahoituksen resursseja (OECD. 2013). Suuret ja kansainväliset yhtiöt valitsevat 

toimittajansa tilinpäätösinformaatiota käyttäen, joten pk-IFRS:ää soveltavan yrityksen on 

helpompi päästä kansainvälisille markkinoille ja saada uusia asiakkaita. Suurimpana pk-

IFRS:n hyötynä yritykset näkevätkin mahdollisuuden kansainvälistää omien toimittajien ja 

asiakkaiden joukkoa. (Strouhal et al. 2010) (Quagli, A., et. al. 2012). Pk-yritysten viennin 

ollessa merkittävää, tulisi niiden tarjoaman tilinpäätösinformaation olla samalla tasolla 

(Perera, D., et. al. 2015). Kuitenkin pk-IFRS:n hyödyt jäävät sen kustannuksista, jos 

yrityksellä ei paljoa ulkomaantoimintaa (Sava, R. et. al. 2013). Pk-yritysten sisäisten 

resurssien puute verrattuna isoihin yrityksiin johtaa usein paikallisessa toiminnassa 

pitäytymiseen, jolloin pk-IFRS:n soveltaminen ei ole mielekästä (Devi, S. 2015). Pk-

yritysten suuri massa ei siis käy merkittävää ulkomaankauppaa, jolloin pk-IFRS:n hyödyt 

jää siitä näkökulmasta katsottuna pieniksi. Kuitenkin esimerkiksi IT-alan yritykset voivat 

olla hyvin kansainvälisiä, vaikka henkilökuntaa olisi vähän. IT-yrityksillä asiakkaat voivat 

myös olla ulkomailta, joten pk-IFRS voi auttaa heitä lisäämään asiakkaita. 

 
 

3.7. Pk-IFRS	ja	rahoitus	
	
 
Yritys voi hankkia rahoitusta omista varoistaan, vieraan pääoman ehtoisesti tai oman 

pääoman ehtoisesti. Lähteen valinta riippuu osittain informaation symmetriasta, joka pk-

firmoilla on luonnostaan pienempi, koska niiden taloudellisen raportoinnin vaatimukset 

eivät ole yhtä korkealla kuin pörssiyhtiöissä. Pk-IFRS:n mukainen raportointi vähentää 

informaation epäsymmetriaa, jolloin ulkopuolinen rahoitus tulee paremmaksi 

vaihtoehdoksi. (Perera, D., et. al. 2015). Savan mukaan IASB:n on suunnitellut pk-IFRS:n 

oletuksella, että pankit ovat pk-yritysten tilinpäätösinformaation ensisijaisia käyttäjiä. Tämä 

johtuu siitä, että pk-yrityksillä ei ole pääsyä pääomamarkkinoille ja pienten yritysten 

omistajat eivät halua ulkopuolisia tahoja sekaantumaan yrityksen päätöksentekoon. (Sava, 

R., et. al. 2013). Ratkaisevaa pk-IFRS:n vaikutuksissa on siis vertailukelpoisuuden ja 

tiedonannon lisääntyminen, jolloin tiedon epäsymmetria vähentyisi. Jos tämä ei toteudu, 

voi pk-IFRS:n soveltamisen hyödyt olla pienet. 

 

Kansainvälisten standardien mukainen raportointi kasvattaa luottamusta taloudelliseen 

raportointiin, mikä parantaa yrityksen suhdetta pankkeihin ja muihin rahoittajiin. (Strouhal 
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et al. 2010). Pk-IFRS kohentaa pk-yritysten raportoinnin laatua ja auttaa niitä samaan sijaa 

pääomamarkkinoilla (Neag et al. 2009). Pk-yritykset hyötyisivät kansainvälisesti 

vertailukelpoisesta raportoinnista, sillä se mahdollistaisi lainan hakemisen helpommin 

ulkomaalaisista pankeista (Perera, D., et. al. 2015).  Kansainvälistymisen myötä muihin 

maihin levinneet pankit lisäävät pk-yrityksille saatavan vieraan pääoman määrää, koska 

ne voivat soveltaa muissa maissa hankittuja resursseja ymmärtää pk-yritysten toimintaa ja 

kilpailu isommista asiakkaista voi saada kotimaiset pankit kiinnostumaan pienemmistä 

asiakkaista (Beck, T. et. al. 2006). Vertailukelpoisuuden tavoitteesta huolimatta pankit 

suhtautuvat varauksella pk-IFRS:ään, sillä pankit eivät koe hyötyvänsä sen tuomista 

raporttien muutoksista (Quagli, A,. et. al. 2012). Suurin osa pk-yrityksistä toimii vain 

kotimaassaan, joten lainan hakeminen ulkomailta ei välttämättä ole mielekästä. Euro on 

käytössä Iso-Britanniaa lukuun ottamatta kaikissa Länsi-Euroopan suurissa talouksissa ja 

esimerkiksi Suomessa, joten valuuttakurssitkaan eivät ole olennainen asia isolle osalle 

eurooppalaisista yrityksistä. 

 

Raportoinnin vertailukelpoisuus ja laatu on siis avainasemassa rahoitusmarkkinoilla ja pk-

IFRS:n vaikutuksia voidaan tarkastella myös laajan IFRS:n vaikutusten kautta. 

Mohammadin et. al. tutkimuksen mukaan maan investointisuojan vahvuus vaikuttaa 

IFRS:n tuomaan raportoinnin laadun paranemiseen (Mohammad et. al. 2014). Kotimaan 

heikko investointisuoja eroaa IFRS:n oletuksista, jolloin IFRS:ää soveltavan yrityksen on 

muutettava raportointiaan sopimaan paremmin sijoittajien käyttöön (Mohammed et. al. 

2014). Jos pk-IFRS:n laajalle levinnyt soveltaminen tai pakollisuus muuttaisi pk-yritysten 

raportointia samalla tavalla, se helpottaisi Manner-Euroopan pk-yritysten 

rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Dasken, et al. tutkimuksen mukaan vahvan 

investointisuojan ja läpinäkyvän laskentakulttuurin maissa saavutetaan laajan IFRS:n 

tuomat rahoituksen hyödyt (Daske, H., et. al. 2008). Kuitenkin myös Dasken, et. al. 

mukaan paikallisen laskentanormiston suuret erot verrattuna IFRS:ään vaikuttavat 

positiivisesti IFRS:n käyttöön ottaneeseen yritykseen (Daske, H., et. al. 2008). Paikallisen 

sijoittajien suojan vaikutus IFRS:n käyttöönottaneen firman rahoitukseen on siis 

kiistanalainen kysymys, mutta muiden erojen vaikutuksista on yhteisymmärrystä.  
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4. Tutkimus 
 

 

4.1. Käytetty tutkimusmenetelmä ja aineisto 
 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista eli kvalitatiivista 

tutkimusta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto on esitetty tekstimuodossa toisin kuin 

kvantitatiivisessa aineistossa, joka on numeerista. Usein kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkija osallistuu tutkittaviin tapahtumiin ja kohtaa tutkittavia ihmisiä esimerkiksi 

haastatteluissa.  (Eskola, J. et. al. 1998, 13-17) 

 

Tutkimuksessa analysoitava aineisto voi olla itse hankittua tai ennestään toista tarkoitus 

varten hankittua. Tämän tutkielman haastatteluaineiston keruu on tehty tätä tutkielmaa 

varten sähköpostilla lähetetyllä kysymyslomakkeella, jossa on ollut kysymykset ja 

haastateltava on lähettänyt näihin vastauksensa.  

 

Kvalitatiivinen tutkimus keskittyy usein suhteellisen pienen havaintojen joukkoon ja 

yksittäisiä havaintoja analysoidaan syvemmin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 

Käytetty aineisto on siis harkinnanvaraista, sillä tutkija ei voi tutkia rajattomia määriä 

tapauksia. Tutkittavat tapaukset on siis valittava ja valinnan tulisi kohdistua tutkimuksen 

kannalta merkityksellisiin tapauksiin. Tuntemattomimmissa aiheissa tutkimukseen 

kannattaa ryhtyä empiriasta käsin, jotta käsiteltävää aihetta olisi helpompi ymmärtää, 

mutta tutummissa aiheissa tutkimusmenetelmän ei tule olla yhtä aineistolähteinen. 

(Eskola, J. et. al. 1998, 18-19). Tämän tutkimuksen laajuutta rajaa kandidaatin tutkielman 

luonne ja pk-IFRS:n tunnettavuus yritysmaailmassa. Pk-IFRS ei ole vielä yleisessä 

käytössä pk-yrityksissä, joten merkityksellisten haastateltavien joukko on pieni eikä pk-

IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen tekijöitä ole. Tutkielmassa otanta on hyvin 

harkinnanvarainen ja haastateltavaksi on valittu IFRS:n kanssa 10 vuotta työskennellyt ja 

yritysmaailmassa tilinpäätösten käyttäjänä toiminut ammattilainen. 

 

Haastattelun kysymykset on kirjoitettu teoriasta nousseista aiheista, jotka kaipasivat toista 

näkökulmaa. Haastattelu-aineiston analyysissä tavoitteena on ymmärtää, onko tutkijoiden 

ja tilinpäätösten käyttäjien mielipiteissä ja näkemyksissä eroavaisuuksia. Kysymykset 
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annettiin haastateltavalle hyvissä ajoin ennen kuin heidän tuli vastata niihin. 

Haastateltavan vastaukset ja tutkijoiden tekstien analyysi käydään läpi olennaisesti siinä 

järjestyksessä kuin ne olivat haastattelulomakkeella ja aiheet on jaoteltu teemoittain. 

Haastateltava on kotoisin Norjasta, joten haastattelu on tehty englannin kielellä. 

Haastattelua ei ole käännetty suomen kielelle, koska se olisi voinut aiheuttaa 

käännösvirheitä. Analyysissä viitataan haastateltavan vastauksiin usein suorin lainauksin, 

koska näin vältetään paremmin väärinymmärrykset, joita voi syntyä kääntäessä tekstiä. 

Analyysissä haastateltavaan viitataan vain termillä ”haastateltava”. 

 

 

4.2. Haastattelun analyysi 
 

 

Pk-yritysten resurssien vaikutukset pk-IFRS:n soveltamiseen. 
 

Pk-yritykset määrittelee niiden suuruus. Työntekijöitä on alle 250 ja tase alle 43 miljoonaa 

euroa tai liikevaihto 50 miljoonaa euroa. (Tilastokeskus. 2016). Pk-IFRS lähestyy pk-

yrityksen käsitettä pörssinoteerauksen kautta, mikä eroaa perinteisestä pk-yrityksen 

määritelmästä (Perera, et. al. 2015). Suurin osa pörssinoteerattomista yrityksistä on myös 

perinteisen määritelmän mukaan kooltaan pk-yrityksiä, joten voidaan sanoa, että 

toiminnan ja organisaation koko on oleellinen tekijä pk-yritysten kykyjä punnittaessa. 

Yleinen resurssien rajallisuus heijastuu näin myös laskennan ja raportoinnin resursseihin. 

Organisaation pienuus johtaa siihen, että tieto ja osaamista ei ole aina saatavilla oman 

yrityksen sisältä (Svanström. 2013). Laskentanormiston vaihtuessa pk-IFRS:ään pk-

yrityksillä ei siis olisi osaamista hyödyntää niitä ja ongelmat voivat jäädä huomioimatta. 

Haastateltavan mielestä pk-yritysten resurssit eivät riitä pk-IFRS:n soveltamiseen, koska 

pk-IFRS:n vaatimukset ovat sen soveltajille raskaita ja uusia. Haastateltava nostaa 

erityisesti esille huolensa pk-IFRS:n vaatimuksiin käypään arvoon arvostamisesta ja siitä 

ettei pk-IFRS:ää tunneta pk-yrityksissä: 

 

” - I believe there are two main areas of concern, at least in Norway: 1) the need for 

additional resources and competence with respect to the recurring fair value 

measurements of investment properties, financial instruments etc. , and 2), the lack of 
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general IFRS knowledge in small and medium sized entities. In Norway, like in several 

other European countries, local GAAP has been based on an income-expense-view rather 

than an asset-liability-view, and even though IFRS requirements have been introduced in 

local GAAP, at least to a certain extent, understanding how IFRS works might be a bit of a 

challenge.” 

 

Jainin mukaan omaisuuserien arvostaminen käypään arvoon voi tuottaa ongelmia pk-

yritysten resurssien vähäisyyden vuoksi (Jain, M., 2015). Carfangin ja Pacterin mukaan 

pk-IFRS:n huono tunnettavuus pk-yrityksissä haittaa sen käyttöönottoa (Carfang, Timothy, 

A. 2010) (Pacter, 2009). Haastateltavan huolet pk-yritysten resursseista täyttää pk-IFRS:n 

vaatimukset toistuvat siis tutkijoiden teksteissä. Tutkimuksissa esille tullut pk-yritysten 

huono pk-IFRS-osaaminen on myös haastateltavan mielestä asiaa hankaloittava asia. 

Pereran et. al. mukaan IASB:n tarkoituksena oli keventää listaamattomien taakkaa 

yrityksissä, jotka haluavat tarjota kansainvälisesti vertailukelpoisen tilinpäätöksen (Perera, 

D., et. al. 2015). Carfangin ja Savan mukaan pk-IFRS:ään siirtyminen aiheuttaisi 

kustannuksia, koska henkilökuntaa tulisi kouluttaa uudestaan (Sava, R. et. al. 2013) 

(Carfang, Timothy, A. 2010). Haastateltava kertoi mielipiteensä pk-IFRS:n vaikutuksesta 

työtaakkaan: 

 

” - I believe using IFRS SMEs would increase the work load of financial reporting for 

Norwegian entities, if the entity is transferring from Norwegian GAAP, but if one is 

transferring from full IFRS or the Norwegian simplified IFRS the workload would probably 

be reduced.” 

 

Haastateltavan tuntemukset pk-IFRS:ään siirtymisen vaikutuksesta työtaakkaan ovat siis 

linjassa kirjallisuuden kanssa. Pk-IFRS aiheuttaa vähemmän työtä kuin täysi IFRS, mutta 

esimerkiksi Norjan paikallisesta normistosta siirtyminen nostaisi työtaakkaa. Tutkijoiden ja 

tilinpäätösten käyttäjien huolet pk-yritysten resurssien vähäisyydestä ja sen vaikutuksesta 

mahdolliseen pk-IFRS:n käyttöönottoon eivät siis juuri eroa toisistaan.  
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Pk-IFRS, vertailukelpoisuus ja pk-yritysten sidosryhmät. 
 

Resurssien lisäksi pk-yrityksen tyypilliset tilinpäätösinformaatiota käyttävät sidosryhmät 

vaikuttavat pk-IFRS:n tuomiin vaikutuksiin. Savan mukaan pk-yritysten väliset kokoerot 

vaikuttavat informaation käyttäjiin ja pienemmissä ja keskisuurissa pk-yrityksissä keskeisin 

käyttäjä on pankki, käyttäjien määrä on pieni eivätkä ulkoiset sijoittajat ole kiinnostuneita 

näistä yrityksistä (Sava, R. et. al. 2013). Devin mukaan pk-yritysten resurssien vähäisyys 

johtaa vain kotimaassa toimimiseen, mikä estää pk-IFRS:n hyötyjen saamisen (Devi, S. 

2015). Haastateltava oli samoilla linjoilla kansainvälisten sidosryhmien suhteen: 

 

” - For most Norwegian entities, the number of international stakeholders would not be 

significant, so I don’t think using international reporting standards would benefit the 

stakeholders significantly. – ” 

 

Haastateltavan näkemys norjalaisten yritysten kansainvälistymisen puutteesta ja sen 

vaikutuksesta pk-IFRS:n hyötyihin ei siis ole ristiriidassa tutkimusten kanssa. 

Haastateltava oli myös sitä mieltä, että vertailukelpoisuus on merkittävässä roolissa, kun 

punnitaan pk-IFRS:n hyötyjä yrityksen sidosryhmille:  

 

” - use of international reporting standards would increase comparability between entities 

e.g in Finland and Norway, but that would only be true if a) IFRS for SMEs “as is” is being 

implemented locally (ie. no national “adjustments” to IFRS SME is being made), and b) the 

interpretation of the requirements of IFRS SMEs is the same in the different countries. 

IFRS for SMEs has only limited guidance and the lack of requirements to look to full IFRS 

for guidance could imply that entities might interpret the requirements of IFRS for SMEs 

differently. If so, the benefits for international stakeholders of SMEs would be limited. The 

same applies for local stakeholders if different entities within the jurisdiction interpret IFRS 

SME differently.  - ” 

 

Pk-IFRS on suunniteltu parantamaan vertailukelpoisuutta (Quagli. A., et. al. 2012). 

Litjensin mukaan vertailukelpoisuudelle on tarvetta ja juuri sillä pk-IFRS:ää on puolusteltu 

(Litjens, R. et. al. 2012). Haastateltava kiinnittää huomionsa siihen, että vertailukelpoisuus 

laskee, jos standardistoa ei noudateta samalla tavalla jokaisessa maassa. Quaglin 

mukaan pk-IFRS oli suunniteltu yksinkertaisemmaksi versioiksi alkuperäisestä IFRS:tä 
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(Quagli, A., et. al. 2012). Haastateltava pitää siis pk-IFRS:ää lyhyenä kuten se oli 

tarkoitettukin olla. Näyttää siltä, että yksinkertaistamisessa on menty liian pitkälle, kun 

haastateltavan mukaan yksinkertaisuus aiheuttaa jo tulkintaongelmia, eikä käytön ja 

tulkinnan helppoutta. Pk-IFRS on suunniteltu täysin itsenäiseksi normistoksi (IFRS 

foundation. 2014). Haastateltavan mukaan tämä ei kuitenkaan toteudu, koska pk-IFRS ei 

lyhyytensä takia tarjoa tarkkaa ohjeistusta. Pk-IFRS:n soveltaja joutuu siis käyttämään 

standardistoa osittain täyden IFRS:n tai paikallisen normiston mukaisesti, mikä vähentää 

vertailukelpoisuutta. 

 

Pk-yritykset eroavat toisistaan koon mukaan ja pk-IFRS:n mukainen määritelmä sisällyttää 

yrityksiä mikroyrityksistä suuriin, mutta listaamattomiin yrityksiin. Koko vaikuttaa sisäisiin 

resursseihin ja sidosryhmien määrään ja laatuun. Sidosryhmät vaikuttavat oleellisesti 

myös tilinpäätöksen vaatimuksiin, koska he käyttävät yrityksen tilinpäätöstä. Haastateltava 

kertoi näkemyksensä pk-IFRS:n sopivuudesta erikokoisille yrityksille: 

 

”I am not convinced that IFRS SME suits the smaller SMEs at all. I believe the 

requirements might be too burdensome and the benefits extremely limited. As for the 

burdens, even if the IFRS SME includes certain “undue cost or effort” exceptions, my 

understanding is that the threshold to apply these is fairly high (the entity is required to 

consider how the economic decisions of the users of the financial statements are affected 

by not having that information).  For the bigger unlisted entities, IFRS for SMEs may well 

be a good option, but considering that IFRS for SMEs deviates from full IFRS in quite a 

few areas, some of the bigger unlisted entities who is planning a listing within a few years, 

might want to adopt full IFRS rather than IFRS SMEs.” 

 

Haastateltava ei siis usko pienten pk-yritysten saavuttavan pk-IFRS:n hyötyjä ja niille sen 

soveltaminen olisi raskasta. Neagin et. al. mukaan pk-IFRS:n soveltaminen olisi liian 

raskasta mikroyrityksille huolimatta sen helppoudesta verrattuna täyteen IFRS:ään (Neag 

et al. 2009). Strouhalin et. al. mukaan yritykset, jotka eivät jo valmiiksi noudata IFRS:ää, 

eivät ole kiinnostuneita pk-IFRS:tä. Pienet ja siten kotimaassa toimivat yritykset eivät ole 

kiinnostuneita ottamaan pk-IFRS:ää käyttöön, koska ne eivät saa sen suunniteltuja 

hyötyjä. (Strouhal et al. 2010).  Tutkijoiden näkemykset vastaavat Haastateltavan 

mielipidettä siitä, että pienemmille yrityksille pk-IFRS on liian raskas eikä sen hyödyt 

olennaisia niiden kannalta. Haastateltavan kommentti, jonka mukaan isot listautumista 
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suunnittelevat yritykset preferoisivat suoraan täyteen IFRSään siirtymistä, antaa selkeyttä 

kirjallisuuskatsaukselle. 

 

 

Euroopan laskentakulttuurien erojen vaikutus pk-IFRS:n soveltamiseen. 
 

Euroopan sisällä laskentanormistot ja raportoinnin kulttuurit eroavat toisistaan. Quaglin 

mukaan Manner-Euroopassa tilinpäätös ja verotus on tiukassa yhteydessä toisiinsa 

(Quagli, A., et. al. 2012). Pk-IFRS ei ole suunniteltu verotuksen lähtökohdista, vaan 

pääomamarkkina-olettamalla ajatellen sijoittajien tarpeita. (Devi, S. et. al. 2015). 

Käytännössä yritykset, jotka tulevat maissa, joissa tilinpäätösnormisto ja laskentakulttuuri 

on kaukana pk-IFRS:n oletuksista, jouduttaisiin tekemään kaksi laskelmaa. Kahden 

laskelman tekeminen aiheuttaisi isoja kuluja. (Sava, R. et. al. 2013). Tämä vaikeuttaa eri 

maiden välisen standardiston leviämistä ja hyödyntämistä, koska lähtökohdat paikallisessa 

tilinpäätöksessä ja tilinpäätösnormistoissa voi olla erilainen verrattuna toisiin maihin ja 

alueisiin. Haastateltava kommentoi aihetta: 

 

” - As far as I understand the link between taxation regulations and financial reporting 

requirements is fairly strong in e.g. Germany, whereas there is no link whatsoever 

between the two in Norway.” 

 

” - In Norway, like in several other European countries, local GAAP has been based on an 

income-expense-view rather than an asset-liability-view – ” 

 

Paikallisten tilinpäätösnormistojen ja verolakien suhteiden erot ja paikallisten normistojen 

perusteiden erot pk-IFRS:n perusteisiin siis tiedostetaan myös yrityspuolella eikä vain 

tutkijoiden keskuudessa. Pk-yritysten resurssien ollessa rajalliset, voi kahden laskelman 

laatiminen olla luonnollisesti suuri kynnys. 

 

Strouhalin et. al. mukaan kansainväliset standardit kasvattavat luottamusta pk-yrityksen 

raportointiin. Luottamuksen nouseminen parantaisi suhteita rahoitusmarkkinoihin. 

(Strouhal et al. 2010). Myös Neagin et. al. mukaan pk-IFRS parantaa 

tilinpäätösinformaation laatua ja siten parantaa yrityksen asemaa (Neag et al. 2009). 

Pereran mukaan kansainväliset standardit tekisivät lainan hakemisen ulkomaisesta 
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pankista helpommaksi, mikä hyödyttää pk-yrityksiä. (Perera, D., et. al. 2015).  

Haastateltava kuvasi yrityksiä, jotka voivat olla kiinnostuneita lainan hakemisesta 

ulkomaisista pankeista. 

 

” - I would have thought that e.g. Norwegian entities with significant exposure to the Euro 

through investments abroad might consider loans in Euro for hedging purposes.” 

 

Pk-yritykset toimivat usein vain kotimaassaan, jolloin niillä ei siis ole halua hakea lainaa 

ulkomailta. Isommat ulkomailla toimivat yritykset voivat siis olla kiinnostuneita ulkomaisista 

lainoista, jos pk-IFRS todella parantaa yrityksen tilinpäätöksinformaation laatua. 

 

 

Pk-IFRS:n soveltamisen vaikutus pk-yritysten rahoitukseen. 
 

Haastateltava kommentoi pk-yritysten rahoituksen ominaisuuksien vaikutuksia pk-IFRS:n 

hyötyihin ja haittoihin: 

 

” - I believe it would be fair to say that for the majority of Norwegian entities, identifying 

clear benefits from  adopting IFRS for SMEs might be difficult. However, certain industries 

might benefit from the increased fair value measurement options/requirements in IFRS for 

SMEs. However, I know that certain Norwegian entities within the power and utility sector 

have been highly concerned about the potential transfer from Norwegian GAAP to IFRS 

for SMEs, as they believe certain requirements in IFRS for SMEs might be unbeneficial for 

them. It is the financial instruments requirements that are their main concern, as far as I 

understand.” 

 

Haastateltava nostaa käypään arvoon arvostamisen oleelliseksi pk-IFRS:n hyötyihin 

vaikuttavaksi ominaisuudeksi.  Myös Jainin mukaan käypään arvoon arvostaminen on voi 

suuresti hankaloittaa pk-IFRS:n käyttöönottoa pk-yrityksissä (Jain, M., 2015). 

Haastateltava kuitenkin näkee käypään arvoon arvostamisessa hyötyjä tiettyjen alojen 

yrityksille, mikä selkeyttää kirjallisuuskatsausta. Näyttää siis siltä, että käypään arvoon 

arvostaminen voi todella tuottaa hyötyä myös joillekin pk-yrityksille, mutta yrityksen koon 

vuoksi se arvostustapa ei välttämättä ole käytännöllinen. Haastateltava kuitenkin 

tähdentää, että kaikille pk-yrityksille edes arvopaperien arvostaminen käypään arvoon ei 
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ole tarkoituksenmukaista. Tämä aiheuttaa selvän ristiriidan pk-IFRS:n suunniteltujen 

hyötyjen ja pk-yritysmaailman todellisuuden välillä. 

 

Carfangin mukaan pk-IFRS:n hyötyinä pidetään standardiston käyttäjien välistä 

vertailukelpoisuutta. Myös informaation laadun paranemista pidetään pk-IFRS:n hyvänä 

puolena. (Carfang, Timothy, A. 2010). On siis nähtävissä, että pk-IFRS on suunniteltu siitä 

näkökulmasta, että se on normistona sama joka maassa ja eri maiden yrityksiä voisi sen 

avulla vertailla tasapuolisesti. Quaglin et. al. mukaan pk-IFRS tarjoaa vaihtoehtoisia 

kirjaustapoja ja joustoja sääntöjen noudattamisessa. Kirjanpidon ja raportoinnin 

vaihtoehtoiset toimintatavat pienentävät taloudellisen raportoinnin vertailukelpoisuutta. 

(Quagli. A., et. al. 2012). On luonnollista, että jos standardistossa on olennaisissa osissa 

vapaaehtoisuutta tai valinnaisuutta, ei standardisto voi toimia parhaalla tavalla 

tarkoituksensa mukaisesti. Haastateltava kommentoi pk-IFRS:n valinnaisuuksia: 

 

” - one could argue that accounting policy choices always reduce comparability between 

entities. However, this is not new as most accounting regimes today include certain policy 

choices, and professional users like investors and banks have ways of adjusting for these 

differences. As for the fair value measurements for assets and liabilities with no market 

values, fair value needs to be estimated, and estimation always includes significant 

judgement and estimation uncertainties.  

 

Haastateltava on siis samaa mieltä kuin tutkijat valinnaisten kirjaustapojen negatiivisesta 

vaikutuksesta tilinpäätösten vertailukelpoisuuteen. Haastateltava näkee käypään arvoon 

arvostamisessa ongelman myös vertailukelpoisuuden kannalta, koska ei-likvidin 

omaisuuden arvostuksen oikeellisuudesta ei voida olla varmoja. Haastateltava esitti myös 

mielipiteensä arvostuksen ja tiedon julkaisemisen yhteydestä: 

 

” - This (appreciation in fair value) would in my opinion not represent a problem as long as 

the disclosures include information on the judgements applied and the sources of 

estimation uncertainties.” 

 

Pacterin mukaan pk-IFRS:n korkeat vaatimukset tiedon julkistamisesta huolestuttavat pk-

yrityksiä (Pacter. 2009). Pk-yritysten sisäiset resurssit voivat tulla vastaan, kun uusia 

normeja aletaan soveltaa, mutta myös pk-yritysten tiedonannon tarpeet vaihtelevat. 
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Omistaja tai omistajat eivät välttämättä halua julkistaa vanhan standardiston mukaisesti 

salaista tietoa, jos sidosryhmien määrä on rajattu eikä pankin lisäksi ole muita sijoittajia, 

jotka voisivat hyötyä tiedon julkistamisesta. Julkinen tieto on myös vapaasti käytettävissä 

kilpailijoille, joten tärkeän taloudellisen tiedon julkaisu voi olla haitallista yritykselle. 

 

 

Pk-IFRS ja pk-yritysten tilinpäätösinformaation tuottajien ja käyttäjien 
tarpeet. 
 

Haastateltava otti kantaa siihen, kuinka hyvin IASB on ottanut pk-IFRS:ssä huomioon 

tilinpäätöksen tekijöiden tarpeet: 

 

” As for the preparers, well, their needs re financial statements mainly comprise the need 

for a communication tool when providing users with financial information. So they basically 

need an accounting framework which allows them to fairly present the activities etc of the 

entity.” 

 

Haastateltava näkee tärkeimpänä tekijöiden tarpeena siis tekijöiden tarpeet antaa 

yrityksen toiminnasta hyvä ja tarkoituksenmukainen informaatio. Jainin mukaan verottaja 

on merkittävimpiä pk-yritysten tilinpäätösten käyttäjiä (Jain, M., et. al. 2015). Täten 

tilinpäätöksen tekijän haluna olisi loogista myös olla verojen minimointi, mikä on 

ristiriidassa sen kanssa, että omistaja haluaisi aina antaa mahdollisimman realistisen 

kuvan liiketoiminnasta. Tämä on toki asian tila vain maissa, jossa tilinpäätöksen ja 

verotuksen yhteys on hyvin läheinen.  

 

Käyttäjien tarpeet ovat luonnollisesti erilaiset verrattuna raporttien valmistelijoihin ja heidän 

mielenkiintonsa kohteena ei enää ole niinkään itse informaation luomisen raskaus. Devin 

mukaan sidosryhmien tilinpäätösinformaation tarpeet vaihtelevat (Devi, S. et. al. 2015). 

Myös Perera näkee ongelmana sen, että pk-yritysten tilinpäätösinformaation käyttäjien 

tarpeet ovat erilaiset, vaikka erilaiset tarpeet tunnetaan (Perera, D., et. al. 2015). 

Haastateltava kommentoi informaation käyttäjien tarpeita täyttä IFRS:ää käyttävissä 

yrityksissä: 
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” I believe that the IASB in general has managed to develop a set of accounting standards 

(full IFRS) that provide users with useful information, ie information that has the capacity to 

reduce the users uncertainty when making decisions regarding the entity (ie. whether to 

invest or not etc). I believe the disclosure requirement are the most important contribution 

in this respect, as it requires the preparers to provide information on the assessments 

made, judgements applied and sources of estimation uncertainties. It also requires 

detailed information in the form of break downs of important information provided in the 

statements.” 

 

Haastateltava näkeekin IFRS:n hyötynä, että sen mukainen raportointi antaa sijoittajille 

apua investointipäätöksissä. Devin mukaan myös pk-IFRS on suunniteltu näkökulmasta, 

jossa pääomamarkkinat toimivat ja pk-yrityksillä on pääsy niille (Devi, S. et. al. 2015). De 

Maeseneiren mukaan pk-yritysten oman pääoman ehtoiset sijoitukset tekee kuitenkin 

useimmiten omistaja itse tai omistajan lähipiiri (De Maeseneire, W., et al. 2012). Tämän 

vuoksi parantunut tiedonanto ei välttämättä hyödytä pk-yritystä ja sen sidosryhmiä. 

Haastateltava kommentoi pk-IFRS:n soveltumista raporttien tekijöille: 

 

” - The reduced guidance is potentially a challenge for preparers. Little guidance on how to 

apply the requirements is in my view a problem. This issue combined with the fact that the 

IASB has clearly stated that the IFRS for SMEs is a stand alone document and that there 

is no requirement to look to full IFRS for guidance, could potentially also create a problem 

for the users due to the lack of comparability. So I believe the IASB has not managed to 

take the preparers’ and the users’ needs into account well enough when developing the 

IFRS for SMEs.” 

 

Haastateltava siis nostaa merkittäväksi haitaksi pk-IFRS:n lyhyyden ja IASB:n 

suunnitelman, että pk-IFRS:n soveltajan ei tarvitsisi tuntea täyttä IFRS:ää. Nämä 

vaikuttavat haastateltavan mukaan niin laajasti pk-IFRS:n mukaisten raporttien laatuun ja 

vertailukelpoisuuteen, että pk-IFRS ei ota tarpeeksi hyvin tilinpäätösten tekijöiden ja 

käyttäjien tarpeita. 
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5. Yhteenveto, johtopäätökset ja jatkotutkimuksen aiheet 
 

 

Pk-IFRS on standardistona uudehko ja tutkimukset keskittyvät vielä suurimmaksi osaksi 

sen käytön potentiaalisiin hyötyihin ja haittoihin. Pk-IFRS on hyväksytty kymmenissä 

maissa, mutta siitä huolimatta sen soveltaminen ei ole vielä levinnyt. Tämän vuoksi pk-

IFRS:tä ei ole vielä paljoa käyttökokemuksia ja mielipiteet pohjautuvat standardiston 

ominaisuuksien oletettuihin vaikutuksiin.  

 

Aihetta käsittelevissä tutkimuksissa on usein luonnollisesti käsitelty pk-IFRS:ää pk-

yrityksen viitekehyksessä. Myös kasainvälisyys on ollut puheenaiheena, koska 

kansainväliset tilinpäätösstandardit voisit hyödyttää rajat ylittävää toimintaa, mutta pk-

yrityksen ominaisuuksiin kuuluu sen toiminnan laajuuden rajallisuus. Carfangin ja Pereran 

mukaan pk-IFRS:n pk-yrityksen määritelmä ei kuitenkaan keskity yrityksen suhteelliseen 

kokoon. Pk-IFRS mukaisesti pk-IFRS:ää voi käyttää jos yhtiöllä ei ole julkista 

tilivelvollisuutta, mutta se kuitenkin julkaisee tilinpäätöksen sidosryhmiensä 

hyödynnettäväksi. Tästä huolimatta pk-IFRS on suunniteltu muutaman kymmenen hengen 

kokoisen yrityksen käytettäväksi. (Carfang, Timothy, A. 2010) (Perera, et. al. 2015). Pk-

yrityksen ominaispiirteet vaikuttavat yrityksen kaikkeen toimintaan, joten ne ovat 

mielenkiintoinen konteksti pk-IFRS:ää käsittelevään tutkimukseen. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pk-IFRS:n soveltaminen vaikuttaa 

tilinpäätösinformaation tuottajiin ja sen käyttäjiin. Lisäksi tavoitteena oli selvittää 

alatutkimuskysymysten mukaisesti, mitä taloudellisen raportointiin vaikuttavia 

ominaispiirteitä pk-yrityksillä ja miten eri Euroopan alueiden taloudellisen raportoinnin erot 

vaikuttavat pk-IFRS:n soveltamiseen. 

 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että pk-yrityksen resurssit ja sidosryhmät vaikuttavat pk-yrityksen 

toimintaan. Resurssien vähäisyyden vuoksi liiketoiminta rajoittuu usein vain kotimaahan ja 

kotipaikkakunnalle. Pk-yrityksen organisaatio on suhteellisesti pieni, jolloin yrityksellä on 

itsellään rajallinen määrä taloudellisen raportoinnin osaamista. Kuitenkin yritys-verkoston 

kautta toimiminen mahdollistaa kansainvälistymisen pk-yrityksille. Useimmilla aloilla pk-

yritysten väylät hankkia rahoitusta rajoittuvat vain pankkiin, joka vaatii lainalle vakuuden. 
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Pk-yritykselle oman pääoman ehtoisen rahoituksen saaminen on vaikeaa Manner-

Euroopassa, joten yrittäjä tai hänen lähipiirinsä toimii itse rahoittajana. Varsinkin 

rahoituksen ominaispiirteiden vuoksi pk-yrityksillä on vähän ulkoisia sidosryhmiä, jotka 

tarvitsisivat laadukkaan tilinpäätöksen käyttöönsä. Pk-yritykset kuitenkin muodostavat 

moninaisen joukon. Pienillä pk-yrityksien sidosryhmillä on aivan erilaiset tarpeet 

tilinpäätösraportoinnin suhteen kuin pk-IFRS:n mukaisilla suurilla, mutta listaamattomilla 

yrityksillä. (Svanström. 2013) (Sava, R. et. al. 2013) (Dasi, A., et. al. 2015) (De 

Maeseneire, W., et al. 2012) (De la Torre, A., et. al. 2010). 

 

Tutkimuksessa saatiin selville, että osaaminen ja tuntemus pk-IFRS:tä on pk-yrityksissä 

vähäistä, mikä on linjassa tutkijoiden näkemysten kanssa siitä, että pk-yrityksellä ei 

itsellään ole resursseja vaativan raportoinnin suorittamiseen. Esimerkiksi useimmilla 

norjalaisilla pk-yrityksillä kansainvälisten sidosryhmien määrä on vähäinen. Saatiin selville, 

että tässäkin asiassa tutkijoiden ja tilinpäätösten käyttäjien mielipiteet ovat samanlaiset. 

Vain kotimaassaan toimivalle pk-yritykselle on luonnollisesti vaikea saavuttaa 

kansainvälisen standardiston täysiä hyötyjä ja haitat voivat olla isommat kuin hyödyt, jos 

omaa henkilökuntaa täytyy kouluttaa tai osaamista hankkia yrityksen ulkopuolelta. 

 

Pk-IFRS on lähempänä anglo-saksisten maiden kuin saksan kielisten maiden taloudellisen 

raportoinnin kulttuuria. Anglo-saksisissa maissa tilinpäätös antaa ensisijaisesti tietoa 

yrityksen tilasta sen sidosryhmille, varsinkin sijoittajille. Saksan kielisissä maissa oman 

pääoman ehtoisen rahoituksen määrä on pienempi, taloudellista raportointia säätelee 

ensisijaisesti laki ja  verotus on tiukasti sidoksissa annettuihin tietoihin. Manner-Euroopan 

yritysten on siis hankalampi alkaa soveltaa pk-IFRS:ää oman vanhan standardiston takia. 

Lisäksi Manner-Euroopassa yritykset eivät koe saavuttavansa pk-IFRS:n rahoitusta 

koskevia hyötyjä. Lisäksi maissa, joissa verotus nojaa tiukasti yrityksen taloudelliseen 

raportointiin, voisi kaksien laskelmien tekeminen tuottaa uusia kustannuksia. Eri maiden 

vanhat eroavaisuudet voidaan kuitenkin ylittää standardistolla, jos se alkaa tasoittaa 

maiden eroja. (Quagli, A., et. al. 2012) (Masca, E. 2012) (Strouhal et. al. 2010) (Sava, R. 

et. al. 2013) (Devi, S. et. al. 2015). Tutkimuksessa selvisi, että esimerkiksi Norjan oma 

raportointinormisto perustuu meno-tulo-teorialla, mutta toisaalta Norjassa ei ole Saksan 

kaltaista verotuksen ja taloudellisen raportoinnin yhteyttä. Tällaiset erot voivat vaikeuttaa 

pk-IFRS:n käyttöönottoa useissa Euroopan maissa, mutta positiivisia vaikutuksia voi 
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syntyä, jos pk-IFRS leviää laajemmin ja pk-IFRS alkaa lähentää eri maiden taloudellisen 

raportoinnin kulttuuria. 

 

Pk-IFRS on pk-yritysten väline, joka mahdollistaa kansainvälistymiskehityksen 

hyväksikäyttämisen. Kansainväliset standardistot ovat avainasemassa, kun eri maissa 

taloudellisen raportoinnin tavat alkavat lähentyä toisiaan. Pk-IFRS luotiin, sillä 

kansainväliselle standardistolle koettiin tarvetta ja täysi IFRS on pk-yrityksille liian raskas 

sovellettavaksi. Pk-IFRS:tä luotiin reilusti lyhyempi kuin täydestä IFRS:tä ja tavoitteena oli, 

ettei soveltajan täytyisi tuntea täysiä IFRS-standardeja. Pk-IFRS:n soveltajien joukko ei 

rajoitu perinteiseen näkemykseen pk-yrityksistä, vaan sitä voi soveltaa mikä tahansa 

listaamaton yritys, joka ei pidä hallussaan laajan joukon omaisuutta. Käytännössä siis 

pörssiyhtiöt, pankit, sijoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt ja investointipankit ovat määritelmän 

ulkopuolella. Arvostaminen käypään arvoon ja tiedonannon vaatimusten laajentuminen 

ovat merkittävimmät muutokset siirryttäessä kansallisista normistoista. 

Vertailukelpoisuuden parantuminen on myös merkittävä pk-IFRS:n odotettu hyöty, mutta 

pk-IFRS tarjoaa joustoja ja valinnanvaraisuutta, jotka luonnollisesti heikentävät 

vertailukelpoisuutta. Yritys saa suurimmat hyödyt pk-IFRS:tä, jos se toimii aktiivisesti 

ulkomailla ja käy ulkomaankauppaa. Kuitenkin pk-yrityksistä suurin osa ei käy merkittävää 

ulkomaankauppaa eikä sijoita ulkomailla, jolloin yritys ei saisi kaikkia pk-IFRS:n 

mahdollisia hyötyjä. Pankit hyötyisivät kansainvälisesti vertailukelpoisista tilinpäätöksistä, 

mutta pankeilla on jo ennestään keinoja mukauttaa asiakkaiden tilinpäätösinformaatiota, 

jolloin hyödyt eivät toteutuisi. (Strouhal et al. 2010) (Neag et al. 2009) (Jain, M., et. al. 

2015) (Quagli, A., et. al. 2012) (Carfang, Timothy, A. 2010) (Perera, et. al. 2015) (Sava, R. 

et. al. 2013). 

 

Tutkimuksessa nousi esille varsinkin käypään arvoon arvostamisen merkittävänä pk-

IFRS:n tuomana muutoksena. Arvostaminen käypään arvoon ei ole tarkoituksenmukaista 

kaikille pk-yrityksille ja arvostuksen oikeellisuudesta ei aina voi olla varmoja. Pk-IFRS:n 

vaatima tiedonannon lisääminen kuitenkin poistaisi arvostuksen epävarmuuden ongelmat. 

Kuitenkin pk-yritykset eivät ole innostuneita jakamaan tietoa liiketoiminnastaan ja 

ulkopuolisen rahoituksen määrä voi olla pieni. Tutkimuksessa saatiin selville, että pk-IFRS 

on niin lyhyt, että sen käyttäjät tulevat soveltamaan sitä eri tavoin. Tämä myös heikentäisi 

vertailukelpoisuutta ja vaikutus on niin merkittävä, että pk-IFRS ei ota tarpeeksi hyvin 

tilinpäätöksen tekijän ja käyttäjän tarpeita huomioon. 
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Pk-IFRS:n vaikutuksista saisi mielenkiintoisen jatkotutkimuksen, jos siitä olisi yrityksissä 

enemmän käytännön kokemuksia. Toisaalta tutkimus on standardiston kehitysvaiheessa 

tärkeässä asemassa, koska sillä tavalla voidaan ennustaa pk-IFRS:n hyötyjä ja ongelmia. 

Jatkotutkimuksessa voisi tutkia pk-IFRS:ää tarkemmin ja selvittää, miten standardiston eri 

osaset vaikuttavat sen soveltamiseen. Erityisesti käypään arvoon arvostaminen ja tiedon 

annon vaatimusten lisääntyminen olivat tutkielman perusteella merkittävässä asemassa, 

kun siirrytään paikallisesta normistosta pk-IFRS:ään. 
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Haastattelukysymykset	
	
 

 

 

 

1. Which resources affect the ability of SMEs to apply IFRS SME in 
practice? 

 

 

2. How much do you think using IFRS SME would affect the workload of 
financial reporting? 

 

 

3. How much do you think international reporting standards would 
benefit the stakeholders of SMEs? 
 

 

4. What kind of SMEs are willing to apply for a loan from foreign banks? 
 

 

5. How do you think IFRS SME suits smaller SMEs and bigger publicly 
unlisted companys? 
 

 
6. How do you think the statutory accounting culture and the 

relationship between taxation and financial statements affect the 
usage of IFRS and IFRS SME in practice in Continental Europe? 

 

 

7. How much will the financial features of SMEs affect the benefits of 
applying IFRS SME in your opinion? 
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8. How will discretionary accounting choices and appreciation in fair 
value in IFRS SME affect the comparability of the financial statements 
in your opinion? 

 
 

9. In what ways do you think have the different needs of financial 
statement preparers and users been taken into account in IFRS and 
IFRS SME? 
 

 

 


