
Matka ESEF:iin 
- loppusuora

CtrlPrint Finland Oy  / info-fi@ctrlprint.net Matka ESEF.iin -loppusuora| 10. syyskuuta 2020



Alustus webinaariin
» Mistä olikaan kysymys, mitä toimia ESEF vaatii ja tuo

tullessaan - käytännössä ja järjestelmästä riippumatta
» Syvennys taksonomiaan ja ankkurointeihin
» ESEF-raportointiin liittyviä käytännön tilanteita



Agenda
» CtrlPrint yrityksenä ja palveluna
» European Single Electronic Format - PwC

Helka Ivaska, Timo Ihamäki ja Tiina Puukkoniemi
» ESEF-raportointi käytännössä - CtrlPrint Kaisa Heikka
» Yhteenveto



CtrlPrint                          
yrityksenä ja palveluna



CtrlPrint yrityksenä
  » Ruotsalaislähtöinen yritys - perustettu 2001
  » Toimistot Tukholmassa, Lontoossa ja Helsingissä
  » 650+ raportoivaa asiakasta ja 150+ sidoskumppania
  » Julkiset, yksityiset ja valtio-omisteiset organisaatiot
  » Pohjoismaat, UK, EU ja APAC 



CtrlPrint palveluna
Pilvipohjainen yhteistyöalusta, jonka avulla InDesign-
pohjaiset taittotyönä tehtävät raportit työstetään
  » tehokkaasti ja läpinäkyvästi 
  » kontrolloidusti ja tietoturvallisesti
  » saumattomasti myös ESEF-vaatimukset täyttäen



Asiakkaidemme julkaisut 
  » Vuosi- ja kestävän kehityksen raportit 
  » Osavuosiraportit
  » Listautumisesitteet
  » Presentaatiot, lehdistötiedotteet, esitteet jne.



CtrlPrintin tietoturva
  »Kaikki tiedonsiirto sekä tallennus salattua ja suojattua 
(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)

  »CtrlPrint ei näe raporttien sisältöä missään vaiheessa



Esimerkki 
taitetusta 
raportista

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



Ratkaisumme PDF
Painettavaksi tai 
julkaistavaksi

ESEF
XHTML -raportti, jossa 
XBRL-merkinnät

InDesign-dokumentti 
datalähteenä



Esimerkki 
ESEF-
raportista
XHTML-raportti XBRL-merkinnöin: 

- ihmissilmille luettavana teksinä ja
lukuina
- tietokoneohjelmille rakenteisessa
muodossa



European Single 
Electronic Format 

PricewaterhouseCoopers             



ESEF-raportointi 
käytännössä   

CtrlPrint Finland                 Kaisa Heikka



ESEF on uutta kaikille 
» Tilinpäätös toimintakertomuksen kera toimitetaan 

kansalliseen tiedotevarastoon zip-pakettina nykyisen PDF:n 
sijaan

» Zip-paketti sisältää XHTML-muotoisen raportin XBRL-
merkinnöin sekä vaaditut tekniset tiedostot

» XBRL-merkinnät (tägit) perustuvat ESEF-taksonomiaan, johon 
raportoivien yritysten tulee perehtyä



ESEF on uutta kaikille
  »  Tilinpäätöksen erien kirjanpidollinen merkitys on kaiken keskiössä  

◊ jokainen päälaskelman erä merkitään taksonomiasta löytyvällä merkityksellä

◊ tarvittaessa tehdään yrityskohtainen laajennus taksonomiaan

  »  ESEF edellyttää, että jokainen oma laajennus ankkuroidaan 
ydintaksonomiaan eli linkitetään kirjanpidollisesti eheästi
◊ tätä ei ole vaadittu aikaisemmin

  » ESEF ei tuo muutoksia julkaistavan raportin asiasisältöön
◊ järkevää laatia yksi raportti, joka palvelee kaikkia sidosryhmätarpeita



ESEF on uutta kaikille
  » ESEF-raportointi ei ole IT-projekti, vaan osa pörssiyhtiön 
konsernitilinpäätöksen laadintaa  

◊ julkistusvaihe sinetöi raportin sisällön ja ulkoasun

  » ESEF-raportointi ei ole pelkästään datan konvertoimista 
viranomaisille ja järjestelmille, vaan sisältöä luetaan ja 
tulkitaan jatkossakin myös ihmissilmin
◊ julkaistavan raportin ulkonäöllä sekä sisällöllä on merkitystä



ESEF on uutta kaikille
  » Maakohtaiset lainsäädännöt ja käytännöt poikkeavat 
toisistaan
◊ yhtenäistä toimintatapaa ei ole vielä muodostunut, kansallisesti eikä EU-tasolla

◊ kansalliset tiedotevarastot toimivat itsenäisesti

  » Finanssivalvonta suosittelee tilintarkastajan varmennusta



ESEF-raportin 
laatiminen käytännössä

               



Perusajatus CtrlPrintissä

  » Mahdollistamme saumattoman yhteistyön raporttiin 
osallistuvien tahojen välillä 
◊ tehokkaasti aikaa säästäen 

◊ läpinäkyvästi ja kontrolloidusti 

◊ tietoturvallisesti



Työskentely CtrlPrintissä 
  »Teet ja muokkaat sisältöä itse / jaat työn kollegojen kesken ajasta ja 
paikasta riippumatta

  »Löydät versio- ja muutoshistorian läpi linjan (kuka teki, mitä ja 
milloin)

  »Näet, miltä raportti kulloinkin näyttää ja mitä se sisältää           
(PDF, XHTML, XHTML Viewer) 

  »ESEF on mukana ja muokattavissa alusta loppuun saakka -  
samassa varmennetussa ympäristössä, samassa datassa



ESEF-työnkulku CtrlPrintissä
  »Ladataan tilinpäätöstiedot sisältävä InDesign-dokumentti 
  »Määritellään alueet, joihin halutaan XBRL-merkkejä lisätä 
  »Annetaan autotaggerin tehdä ehdotus tägeistä
  »Tarkistetaan ehdotukset, täydennetään, muutetaan ja hyväksytään

  »Tehdään tarvittavat laajennukset ja ankkuroinnit



ESEF-työnkulku CtrlPrintissä
  »Päivitetään ja tarkastellaan dokumentin sisältöä, ulkoasua ja 
merkintöjä (lukuja, tekstiä, kuvia, tägejä)

  »Lisätään laskentakaavat summariveille 
  »Tarvittaessa tägit voi tuoda myös toiseen kieliversioon
  »Validoidaan ja muodostetaan ESEF-raportti, joka toimitetaan 
zip-pakettina tiedotevarastoon tiedotteiden jakelujärjestelmää 
hyödyntäen



Esimerkkejä ESEF-raportin laatijan työstä 
  »Miten tarkastelen ehdotetun tägin oikeellisuutta?
  »Miten löydän haluamani tägin?
  »Miten teen laajennuksen ja ankkuroin sen?



Esimerkkejä ESEF-raportin laatijan työstä 

  »Lisää esimerkkejä ja ohjeita: ctrlprint.fi/opilisaa - Tutorials (eng)



CtrlPrintin malli pähkinänkuoressa 

  »ESEF-raportti muodostuu osana tilinpäätös- ja 
vuosikertomusprosessia

  »Helppo ja nopea käyttöönotto ilman järjestelmämuutoksia
  »Rikkaat toiminnot ja apuexcelit tarkisteluun ja dokumentointiin
  »Laaja käyttötuki, tietoturvallinen ympäristö



Yhteenveto webinaarin 
sisällöstä 

              



Webinaarin kertaus
  » Järjestelmästä riippumatta, aloita työ perehtymällä 
yrityksen omiin laskelmiin ja ESEF-taksonomiaan

  » Huolehdi siitä, että julkaistava tilinpäätös ja 
toimintakertomus täyttää sekä kansallisen lainsäädännön 
että ESMA:n vaateet sijoittajaviestinnän näkökulmaa 
unohtamatta



Kiitos mielenkiinnosta!

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


