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Standard Business Reporting (SBR)



Current SBR Taxonomy development

 New version for 2017
 Changes from the new accounting law

 Other changes in SBR code set (raportointikoodisto v2017) 

 Formulas to automate the automated calculation of cashflow
statements

 New supported legal entity types (version 2017/2018)
 Associoations (Säätiöt ja yhdistykset)

 Housing companies (Asunto-osakeyhtiöt)



Time-out regarding the opening of the common reporting
platform ”Tilinpäätös 2.0”

11.5.2017

Verohallinnon tiedote, 27.1.2017:
”Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteisen XBRL-muotoa hyödyntävän 
Tilinpäätös 2.0 -palvelun kehittämisessä on otettu aikalisä, koska haluamme varmistaa 
teknisen pohjan toimivuuden ja soveltuvuuden tulevaisuudessa laajasti käytettävälle 
palvelulle. …”

”… Aikataulu on vielä avoinna, mutta palvelukokonaisuuden suunnittelun myötä 
palvelun käyttöönoton aikataulu tarkentuu. Tilinpäätös-palvelua kehittävien 
organisaatioiden yhteinen näkemys on, että XBRL-muotoa hyödyntävä palvelu 
tarvitaan laajamittaiseen käyttöön Suomessa.”



Towards SBR-based reporting 
2016 2017 2018 2019

SBR code set oy, osk, tmi, 
ay, ky

as. oy, ry, 
kunnat ja 
kuntayhtymät

Support in the SBR-
taxonomy

oy, osk, tmi, 
ay, ky

as. oy, ry, 
kunnat ja 
kuntayhtymät 
(+ maakunnat)

Reporting begins oy, osk (?) tmi, ay, ky (?) kunnat ja 
kuntayhtymät
(+ maakunnat)

oy, osk, tmi, ay, ky = Ltd, sole proprietors and similar

ry = associations

as. oy = housing companies

kunnat ja kuntayhtymät = municipalities, maakunta = province



ESMA Mandate for all European listed companies (IFRS)

 Mandatory Inline XBRL based IFRS filings to all listed companies
starting in 2020

 ” The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU 
agency responsible for the rules that govern EU securities 
regulation and the conduct of EU public markets, announced 
yesterday that starting in 2020, public companies that prepare 
consolidated IFRS financial statements will provide them in Inline 
XBRL.”

https://www.xbrl.org/the-standard/what/ixbrl/


Superintendent's certificate (Isännöitsijäntodistus) in 
XBRL

 Produced as part of the TALTIO project

 Co-operation with the ASREK project (digitalization of the
housing stocks)

 Content definition completed and available (www.taltio.net)

 Taxonomy definition in progress, schedule to be completed
09/2017
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YTI-project at the Ministry of Finance

11.5.2017

Source: Suvi Remes (VM)



Thank you!

Elina Koskentalo

Elina.Koskentalo@tieke.fi

www.tieke.fi

www.xbrl.fi
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