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Alustus webinaariin
  » Millainen järjestelmä valitaan - pilvipohjainen, 
paikallinen, integroitava

  » Miten valittu järjestelmä muuttaa ja tukee työtä
  » Millaiset toiminnot, käyttäjätuen, sekä tietoturvan 
järjestelmä tarjoaa

  » Millaiset validointi ja tarkastus -ominaisuudet 
  » Tuki kieliversioille, sekä eri taksonomioille



Webinaarin sisältö
  » CtrlPrint yrityksenä ja palveluna
  » ESEF ja ESEF:n merkitys yhtiölle
  » Ratkaisumme ESEF-raportointiin
  » Opit syksyn kenraaliharjoituksesta
  » Kysymykset ja kommentit



CtrlPrint yrityksenä



Asiakkaamme
  » Noin 650 raportoivaa yhtiötä
  » Julkisia, yksityisiä ja valtio-omisteisia yhtiöitä
  » Pääasiallisesti Pohjoismaat, UK, EU ja APAC 
  » Palveluamme käyttää myös noin 150 viestintätoimisto- ja 
konsulttikumppania



Asiakkaidemme julkaisut
  » Vuosikertomukset, tilinpäätökset
  » Vastuullisuusraportit
  » Osavuosikatsaukset
  » Listautumisesitteet
  » Presentaatiot, lehdistötiedotteet, esitteet, sisäiset raportit, 
kokousmateriaalit ja paljon muuta



CtrlPrint yrityksenä
  » Ruotsalainen yritys, perustettu 2001
  » Toimistot Tukholmassa, Lontoossa ja Helsingissä
  » ISO-sertifikaatti 27001:  2013 vuodesta 2017
  » ISAE 3402 Type l / II  — SOC-raportti

◊ Valmistuu vuonna 2020



CtrlPrint palveluna



CtrlPrint palveluna
Pilvipohjainen yhteistyöalusta, jonka avulla kaikki taittotyönä 
tehtävät raportit pystytään hoitamaan:
  » tehokkaasti aikaa säästäen
  » kontrolloidusti ja tietoturvallisesti
  » sekä tuottamaan ESEF-raportin saumattomana osana 
normaalia vuosikertomus- ja tilinpäätösprosessia



Esimerkki 
taitetusta 
raportista

InDesign on johtava 
painotuotteiden ja PDF-
tiedostojen suunnittelu- ja 
taitto-ohjelma.



CtrlPrintin keskeiset hyödyt 
  » Jaa vastuu sisäisesti - käytä ulkopuolisia asiantuntijoita
  » Ei asiakirjojen lähettämistä - salattu tiedonsiirto ja 
tallennus

  » Vakaa versiohallinta, sekä muutosten jäljitys
  » Nopea käyttöönotto - ei vaadi implementointeja
  » Visuaalinen vuosiraportti ja ESEF samasta dokumentista



Tiedosto ja  PDF:t säilytetään 
ja hallinnoidaan pilvessä 
sekä muokataan paikallisesti 
käyttäjän tietokoneella.

Tyypillinen työryhmä: 
3-6 sisäistä käyttäjää
1 muotoilija



Rapporten delas 
upp i avsnitt

Kort om företaget

Affärsområden

Hållbarhet

Förvaltningsberättelse

Räkenskaper

Noter

Bolagsstyrning

Aktien och översikt

Edellisen vuoden raportti 
vieritetään vuodella 
eteenpäin, jaetaan työkulun 
mukaisiin kappaleisiin ja 
tallennetaan lähtötiedoiksi

Esimerkki 
Vuosiraportti

Lyhyesti yrityksestä

Liiketoiminta-alueet

Kestävyys

Johdon raportti

Tilinpäätös

Liitetiedot

Yrityksen hallinto

Osakkeet ja näkymät



ESEF lyhyesti



Mitä ESEF käytännössä tarkoittaa?
  » ESEF=Eurooppalainen yhtenäinen sähköinen 
raportointimuoto (European Single Electronic Format)

  » Astuu voimaan 1.1.2020 alkaneesta tilikaudesta
  » XHMTL-muotoinen tilinpäätös, vaade koskee kaikkia 
säännellyillä markkinapaikoilla olevia yhtiöitä

  » Yhtiöt, joilla konsolidoitu tilinpäätös, konsernin IFRS:n 
päälaskelmat tulee merkitä XBRL-merkein

  » Myöhemmin vaatimus laajenee myös liitetietoihin (block)



Konsernilaskelmat XBRL-merkein
  » Päätettävä käytettävät XBRL-merkinnät
  » Vuodesta 2020 pakollista on merkitä:

◊ Konsernin tuloslaskelma, laaja tuloslaskelma, tase, rahavirta ja 
laskelma oman pääoman muutoksista

◊ Lisäksi myös noin 10 merkintää, kuten yrityksen kotipaikka, 
yrityksen oikeudellinen muoto (block)

  » Vuodesta 2022 eteenpäin myös liitetiedot (block)



Taksonomia
  » Lukujen merkitseminen XBRL-merkein edellyttää 
taksonomian käyttöä

  » Taksonomia on asioiden luokittelemista tiettyyn järjestykseen 
  » ESEF-taksonomia perustuu IFRS-taksonomiaan ja toimii 
raportoinnin luettelona, josta laskelmien eriä tarkoittavat 
kohdat täytyy löytää ja yhdistää



March 2017

The IFRS Taxonomy™ IllustratedIFRS Taxonomy 2017
A view of the IFRS Taxonomy 2017 (organised by financial statements)

Taksonomia
IFRS / XBRL:
www.ifrs.org

ESMAn 
raportointimanuaali:
https://www.esma.europa.eu/sites/
default/files/library/esma32-60-
254_esef_reporting_manual.pdf



Laajennukset ja ankkurointi
  » Laajennukset - yrityskohtaiset elementit

◊ Mikäli taksonomiasta ei löydy riittävän kuvaavaa muuttujaa
  » Ankkurointi - linkittää yrityskohtaiset laajennukset 
perustaksonomiaan lähimpään muuttujaan
◊ Voidaan tehdä yhdeksi tai useammaksi taksonomian elementiksi
  » Laajennukset heikentää yritysten välistä vertailtavuutta



ESEF
iXBRL- merkitty 
XHTML-raportti 
CtrlPrintistä



Mitä ja miten lähetetään?
  » Uusi XHTML-muotoinen ESEF-raportti lähetetään 
tarvittavin XBRL-merkein kansalliseen tiedotevarastoon 
(Suomessa Helsingin Pörssi/ Nasdaq Helsinki)
◊ Zip-paketti, jonka sisältä löytyy ESEF-raportti uudessa 

muodossa sisältäen tarvittavat tiedot ja merkinnät
◊ Korvaa aiemmin tiedotevarastoon lähetetyn PDF:n
◊ Lähetys tapahtuu jakelukanavien kautta kuten aiemminkin

  » ESEF:n myötä ei tule muita muutoksia (sisältö, aikataulu)



Miten ESEF muuttaa tehtävää työtä?
  » Uusi raportti sisältää totuttuja, ja uusia elementtejä: 

◊ Tekstit ja luvut, kuten ennenkin 
◊ XBRL-merkinnät uutena asiana

  » Tekstin ja lukujen lisäksi myös XBRL-merkintöjä on 
harkittava ja tarkistettava
◊ Sisäisesti sekä
◊ Ulkoisesti (tilintarkastus)



Versiointi
molempiin 
tarkoituksiin



Ratkaisumme ESEF-
raportointiin



CtrlPrintin lähestymistapa 
Kaiken toimintamme perusajatus on auttaa tuottamaan 
yritysraportit kontrolloidusti ja entistä tehokkaammin. 

  » Sisällön hallinta - sisältövastaavat voivat itse tehdä 
muutokset suoraan taitettuun leiskaan

  » Tietoturvallinen, läpinäkyvä ja joustava yhteistyö raportin 
tuottamiseen osallistuvien välillä sekä yhtiön sisä- että 
ulkopuolella



Oletamme, että
  » Yhtiöissä halutaan välttää erillisiä prosesseja ja 
raportteja vain ESEF-vaadetta varten

  » Halutaan edelleen jatkaa visuaalisen ja taitetun 
vuosikertomuksen tuottamista ja julkaisemista (PDF)

  » Siksi tarve laatia visuaalinen vuosikertomus ESEF:n 
kriteerit täyttäen



Ratkaisumme PDF
Painettavaksi tai 
julkaistavaksi

ESEF
XHTML -raportti, jossa 
XBRL-merkinnät

InDesign
Dokumentti datalähteenä. 
CtrlPrint huolehtii 
dokumentista, käyttäjät 
paikallisesti muokkauksista. 
XBRL-merkinnät XBRL 
taggerissa.



iXBRL 
Tagger

Koulutus, tekninen tuki ja käyttötuki

Versionhallinta ja muutosten jäljitys, 
PDF aina saatavilla, tietoturva, 

turvallinen datansiirto, varmistus 
kolmella palvelimella

Tiedosto ja  PDF:t säilytetään ja 
hallinnoidaan pilvessä sekä muokataan 
paikallisesti kunkin käyttäjän 
tietokoneella.

Tyypillinen työryhmä: 
3-6 sisäistä käyttäjää
1 muotoilija



CtrlPrintistä lopputuloksena saat
  » Visuaalisen ja taitetun XHTML-raportin sisältäen 
tarvittavat XBRL-merkit

  » Visuaalisen ja taitetun PDF-raportin verkkosivuille
  » InDesign-version raportista painettavaksi/ printattavaksi
  » Yhteenvedon käytetyistä merkinnöistä sisältäen 
yrityskohtaiset laajennukset ja ankkuroinnit (Excel) 



Raportin työstämisprosessista yleisesti
  » Työn jakaminen sisältövastuiden ja työkulun mukaisesti - 
sisäisesti ja ulkoisesti
◊ Projektipäällikkö, suunnittelija, sisällönomistajat, kirjoittajat, kääntäjä

  » Ei asiakirjojen lähettämistä - salattu tiedostojen siirto ja 
käsittely

  » Aloita entistä aiemmin, ja hyödynnä edellisen vuoden 
sisältöjä



Raportin työstämisprosessista yleisesti
  » Vähennä projektin pullonkauloja, odotusaikoja, riskiä 
sekaannuksista, sekä epäselvyyttä vastuualueista

  » Automatisoi manuaalinen versiohallinta sekä jäljitä 
helposti versioiden väliset muutokset

  » Läpinäkyvä mahdollisuus kommentointiin myös 
dokumentin tarkastajille



Ensimmäinen ESEF-raportti
1 Mitä ESEF tarkoittaa yrityksellenne?
2 Kuinka ESEF-taksonomia toimii?
3 Laskelmien vastaavuudet taksonomiassa?
4 Kuinka paljon taksonomiaa täytyy kasvattaa?
5 Laskelmien merkitseminen 
6 Taksonomian laajennukset
7 Laajennusten ankkuroinnit
8 Raportin hyväksyntä ja validointi
9 ESEF-raportin toimittaminen

CtrlPrint  
ESEF}



XBRL-merkintöjen lisäys CtrlPrintissä
  » Voit aloittaa kartoituksen ja merkitsemisen varhaisessa 
vaiheessa - lukujen ei tarvitse olla valmiita

  » CtrlPrintin versiohallinta ulottuu myös kaikkiin 
tehtyihin merkintöihin

  » XBRL-merkintäkohtainen muutoshistoria excelissä
  » Voit käyttää tehdyt merkinnät uudelleen eri 
kieliversioissa sekä seuraavana vuonna



Muita XBRL-taggerin ominaisuuksia
  » Autotagger-toiminto perustaksonomian soveltamiseen
  » Haku ja suodatus - nimellä sekä teknisellä nimikkeellä
  » Monipuoliset apuvälineet merkintöjen lisäämiseen ja 
muokkaamiseen, laajennuksiin ja ankkurointeihin

  » Kirjanpitostandardit saatavilla merkintöjen tueksi ja 
ajantasainen ESEF-taksonomia käytössä 

  » Validointiraportti vietävissä Exceliin



Sisällön tarkastaminen projektin aikana
  » Tekstien ja lukujen muutokset korostettuna

◊ Versionumero, muutospäivämäärä ja -aika sekä muokkaaja
◊ Poistettu sisältö säilyy muistilappuna PDF:ssä

  » XBRL-merkinnöistä versiot Excelissä
◊ Tallennetaan automaattisesti lataamisen yhteydessä
◊ Muokkaaja, päivämäärä ja aika kullekin lisätylle merkinnälle



Tietoturva
  » Salattu ja suojattu tiedonsiirto sekä tallennus 
(256-bittinen, TLS 1.2)

  » ISO 27001: 2013 - sertifikaatti (Information Security 
Management)
◊ Kattaa IT-infrastruktuurin, henkilöstön ja kaikki sisäiset 

prosessit. Tarkistetaan vuosittain, uusitaan joka kolmas vuosi
  » ISAE 3402 l / II — SOC-raportti (valmistuu vuonna 2020)



Kuinka nopeasti pääset alkuun?
  » Moni käytettävistä ohjelmista on jo tuttu raporttien 
työstämisessä (InDesign, InCopy, Excel)

  » Erillistä perustamis-/ käyttöönottoprojektia ei tarvita
◊ Tarvitaan vain muutama asennus, InDesign -dokumentti sekä 

käyttöönottokoulutus 
◊ CtrlPrint ei ole tietokantaohjelma



Tuki ja koulutus
  » Ohjevideot ja kattavat ohjemanuaalit
  » Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin helposti saatavilla 
myös asiakastuki -sivustolla

  » Käyttöönottokoulutus käyttäjille
  » Veloitukseton pääsy CtrlPrintin järjestämiin koulutuksiin
  » Käyttäjätuki (puhelimitse ja sähköpostitse)



Miltä hinnoittelumallimme näyttää
  » Raporttikohtainen hinnoittelu - pay-as-you-go
  » Ei erillistä käyttöönottoprojektia tai -maksua, vain 
muutama asennus

  » Kiinteä hinta, johon sisältyy kaikki palvelut mukaan lukien 
käyttäjätuki ja koulutus

  » Vuosikertomuksen osalta kustannus keskimäärin noin     
15 000€ / vuosi (alv0%) sisältäen ESEF-raporttipaketin



Kertaus
  »Pilvipohjainen yhteistyöalusta, nopea ottaa käyttöön
  »CtrlPrintin avulla ESEF-raportin saa työstettyä saumattomana 
osana normaalia vuosiraportin työstöprosessia 

  »Kattavat aputoiminnot raportin työstämiseen, sekä työn 
tarkasteluun ja validointiin prosessin aikana

  »Tukee eri kieliversioita sekä taksonomioita, tehdyt merkinnät 
uudelleenkäytettävissä

  »Laaja tukimateriaali sekä rajaton käyttäjätuki projektin aikana
  »Tetoturvallinen ratkaisu (ISO 27001:2013)



Opit syksyn 
kenraaliharjoituksesta



ESEF-kenraaliharjoitus
  » Kenraaliharjoitus pidettiin marras- ja joulukuussa 2019
  » Yhteensä 30 osallistunutta asiakkaita
  » Kirjanpitoasiantuntijoita ja kontrollereita
  » Teoriaa sekä käytännön kartoitusta/ merkitsemistä
  » PwC perehdytti ESEF:iin ja XBRL-merkintöihin



Osallistujien opit kenraaliharjoituksesta
  » Työ ei ole vaikeaa, kunhan pääsee ajatukseen kiinni

◊ Moni pääsi merkinnöissä melko pitkälle muutamassa päivässä 
  » Suurin kysymys, että milloin pitäisi lopettaa etsiminen ja 
luoda laajennus
◊ Hyödynnä Autotaggeria perustaksonomian soveltamisessa



Osallistujien opit kenraaliharjoituksesta
  » Aloita merkitseminen englanninkielisestä versiosta

◊ ESMAn taksonomiakäännökset muihin kieliin ovat vielä 
huonolaatuisia

  » Laskelma oman pääoman muutoksista oli osallistujien 
mielestä haastavin taulukko



Viimeiset kilometrit
  » Olethan yhteydessä yksityiskohtaisemman demon osalta - 
näytämme tämän mielellämme

  » Tuotantoversio julkaistaan vko 18 (huhtikuun loppu) 
  » Järjestämme myös työpajoja vuonna 2020

◊ Sekä ennen, että jälkeen kesän
◊ Suunnittelmissa mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan 

myös laajempi työpaja, jossa mukana ESEF-asiantuntija 



Lisää ESEF:stä: 

Verkkosivuillamme:
https://www.ctrlprint.fi/aktuellt/esef/

Words & numbers -julkaisu (ruotsiksi): 
Parhaita käytäntöjä vuosi- ja vastuullisuusraportointiin
https://www.siffrorochord.se/



Kysymyksiä?



Kiitos mielenkiinnosta!

Sanna Laakso        Kaisa Heikka
045 129 6411        040 522 7784
sanna.laakso@ctrlprint.net     kaisa.heikka@ctrlprint.net
www.ctrlprint.fi         www.ctrlprint.fi


