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Palkantarkistuspyyntö

Hei pyyntöni juuret löytyvät lähteneen esimieheni aloitteesta, ehdottaa minut palkkakorotukseen jo
viimekesänä (ks. alempana liitetty sähköposti mm Liite 1 ja kyllä Ariin saa ottaa yhteyttä) mm:

”Hieno Rosti. Kesä on mennyt odotusteni mukaan hyvin, josta iso kiitos sinulle. Keskustelen elokuussa, kun
palaan lomilta Oton kanssa, josko sinun palkkaasi voitaisiin tarkistaa. Mielestäni olet ottanut ison
vastuun siitä, että hommat sujuvat kesän aikana ja onnistunut siinä hyvin.” Tämän jälkeen Ari on puhunut
minulle asiasta vähintään 4 kertaa, viimeistään hänen viimeisellä työviikolla.

Sen mukaan minulla oli merkittävää osuutta Balancen viimevuoden menestyksestä – mm. seurantakanta
kasvoi n. kolme kertaa (suurin osa siitä tehtiin kesänaikana) ja sitä ylläpidettiin hyvin tasokkaasti, jolla
mahdollistettiin Menestyjä sertifikaattien huippumyynti. Myös olen ollut alusta lähtien mukana Docomill-
projektissa, jolla on tänäkin päivänä melko tärkeä rooli meidän tuotantoon. Viimeisten 4 vuoden aikana olen
ollut samalla harjoittelijoiden perehdyttäjä ja vastuuhenkilö. Minulla on erittäin hyvää osaamista
tilinpäätösanalyysiin ja Suomen kirjanpitolainsäädäntöön plus ydinosaamista konsernitilinpäätökseen (FAS)
ja jotain IFRS alueita, joita pyrin jatkuvasti päivittämään ja kasvattamaan.

Arin lähdettyjä minulle (niin kuin muille) siirtyi merkittävää osaa hänen tehtävistä ja vastuista em.:

- Trennuksesta,

- lehteen menevien pörssiyhtiöiden koko vuoden analyyseistä sekä alustavista (hyvin usein materiaali
on niin suppea, että joudutaan iteroimaan ja arvaamaan vaihtoehtoja, niin että seuraavana päivänä ei tule
negatiivinen palaute em. Stora Enso Oyj:lta tai Elisa Oyj:lta) että lopullisista tiedoista (vuosikertomus),

- Docomillin ylläpito- ja mahdollinen kehitys, sekä mahdollisesti enemmän toimintaa toimituksen kanssa.

- ulkomaalaisyritysten analysointi – em. viime vuonna niitä on tehty 78 kpl joka vastaa noin 22 000 €
myyntituottoon.

- tietokantaseurannan raportointi (em. poimin sitä johtoryhmää varten viime viikolla vk. 7, 2012),

- asiakaspalautteiden käsittely – ks. liite 2 joka on sellainen esimerkki viimeviikolta,

- muita – em. harjoittelijoiden perehtyminen ja koulutus, toiminta toimituksen kanssa jne.

Itse pidän jälkimmäiset ammattilaisesti hyvinä asioina, mutta myös luulen että kuin vastuutta ja kuormitusta
lisätään, varsinkin hyvin tuottavassa liiketoiminnassa, olisi hyvää myös lisätä palkkausta!?

Kun minulta kysyttiin myös ilmoittamaan palkkani tarkistuspyynnön toive, esittelisin sellainen laskelma:
viimevuonna bruttopalkkani on ollut 41 606 euroa, jolloin toivoisin noin 8,2 % korotusta niin että vuoden
bruttopalkkani tulisi noin 45 000 euroa. Olen jonkin verran tutkinut millaista palkkaa saavat vastaavalla työllä,
koulutuksella ja kokemuksella minun suomen kollegat, enkä näin ollen tietääkseni tavoittele tarkastusta
ylläkanttiin.

Ystävällisin terveisin Helsingissä
26.2.2012

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/
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Liite 1 Arin sähköposti

Lähettäjä: Rajala Ari
Lähetetty: 22. heinäkuuta 2011 13:02
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
Aihe: VS: Seurantalista....

Jos emo ja konserni ei poikkea merkittävästi, niin silloin asiakkaalle käy varmaan myös emon analyysi. Susy
on mielestäni aiemminkin tehnyt näin. Kysäise Susyltä josko noista voitaisiin toimittaa emojen analyysit.
Hieno Rosti. Kesä on mennyt odotusteni mukaan hyvin, josta iso kiitos sinulle. Keskustelen
elokuussa, kun palaan lomilta Oton kanssa, josko sinun palkkaasi voitaisiin tarkistaa. Mielestäni olet
ottanut ison vastuun siitä, että hommat sujuvat kesän aikana ja onnistunut siinä hyvin.
Ari

Liite 2 asiakaspalautteen käsittely

> -----Alkuperäinen viesti-----
> Lähettäjä: heimo@laserhallit.fi [mailto:heimo@laserhallit.fi]
> Lähetetty: 20. helmikuuta 2012 19:20
> Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
> Aihe: Re: VS: Balance Analyysi-tilaus 18.02.-12
>
> Asiakas palautteen ydin (liittyy tilattuun analyysiin): Näyttää hyvältä. Teksti on kaunista ja
värit hyviä.
>
> Kun kuitenkin hain Lapponian omaa analyysiä, niin tuntuu oudolta, että
> emoyhtiön vuosittainen avustus keskim.1M euroa vuodessa on laskettu
> Lapponian varoiksi ja se ei siis vaikuta arvosteluun tai lisää velkoja.
>
> Täältä katsoen näyttäisi, että Lapponia on tuottanut vuosittain 20-25%:n
> tappion, mutta että analyysissä se on korvattu "omalla rahalla".
> Myös viimeisen tilikauden outo kirjaamismuutos, jossa konserniavustus on
> ilmiselvästi annettu sisäisin siirroin vaatisi mielestäni jonkin huomion
> tekstissänne.Onko se huomioitu toim.kertomuksessa tai
> tilitark.lausunnossa?
> Jos ostaisin k.o. yrityksen, niin tämän analyysin perusteella vieras
> pääoma olisi maksettu alle kolmen vuoden vaikka todellisuudessa lastina
> on Kalevala Korulle velkaa 5-6 miljoonaa eli pääomalaina ja n.4-5 miljoonan
> k-avustukset sekä viimeinen vuosi, jossa näkyvät kons.avustusten
> kirjaukset on peitetty näkyvistä. Tuo tuloskorjaus 2011/3 olisi vaatinut
> lähes ilmaiset aineet ja työt (tai n.miljoonan konsernilta).
>
> Ohessa KL:ltä ostamani vuodet 2006-2011 omana taulukkonani, joissa
> tappiot
> jo 5,4Milj.
>
> Eli on siis kovasti epäselvää. Onko tuolle mitään tehtävissä eli voinko
> saada oikean Lapponian analyysin niin, että konserniavustus näkyisi
> velkana niinkuin se olisi, jos konserni ei vuosittain tukisi tuntuvasti.
> Tämä tapa on pahasti harhaanjohtava mahdollisen ostajan, rahoittajan tai
> jopa nykyisen omistajan kannalta. Kas, jos k-avustus päätetään lopettaa,
> niin Lapponia on konkurssissa erittäin nopeasti.
>
> T.Heimo Kuukkanen

Vastaukseni

> Hei ja kiitos yhteydentotostanne. Eli lähtökohtaisesti "Sanallisesti
> tulkittu tilinpäätösanalyysi on tehty Balance Consulting:n tähän
> tarkoitukseen suunnittelemalla ohjelmistolla. Ohjelmiston sääntökanta

https://mobile.almamedia.fi/owa/redir.aspx?C=3235dbfa191742c5a08b43ba45e43e22&URL=mailto%3aheimo%40laserhallit.fi
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> koostuu noin 5000 säännöstä ja sen tuottama analyysi vastaa
> tilinpäätösanalyytikon vastaavia analyysejä. Ohjelmisto tuottaa myös
> yrityksen kokonaistaloudellista tilaa ja kehitystä kuvaavan taloudellisen
> luokituksen." joka on sanottu kyseisen yrityksen analyysissa s 16, sekä
> Tilinpäätösanalyysi on tehty Yritystutkimusneuvottelukunnan (YTN)
> suositusten ja ohjeiden mukaisesti.
>
> Näin kannattavuudessa pyritään tuomaan esille yrityksen
> omatulontuottamiskykyä ja konserniavustukset lasketaan satunnaisiksi
> eriksi, siis nettotuloksen alapuolella. Nettotulos on useimmiten YTN
> (Yritystutkimusneuvottelukunta)käytetty tuloslaskelman välierä, em.
> tunnuslukujen laskennassa. Lapponia Jewelry Oy kohdalla, (näin ollen
> sanottu myös analyysissä s 5) "Pitkän aikavälin tarkastelussa Lapponia
> Jewelry Oy:n tuloskunto on ollut negatiivinen. Viiden viimeisen tilikauden
> yhteenlaskettu nettotulos on −3,9 miljoonaa euroa, jolloin keskimääräinen
> vuositulos on ollut −776 tuhatta euroa." Toisin sanoen ilman
> konserniavustuksia, tämä negatiivisuus olisi kumuloinut tilikauden
> tuloksen kautta (tuloslaskelman viimeinen rivi) suoraan voittovaroihin.
> Eli kyllä saadut konserniavustukset ovat näin ollen kumuloineet
> (positiivisesti) tilikauden tuloksen kautta yritykselle varoiksi -
> kertyneet voittovarat.
>
> Vieraan pääoman takaisinmaksuaika on laskettu YTN kaavalla ((Sijoitettu
> vieraspääoma tilikauden lopussa/Rahoitustulos (12KK))= 890/304=2,9 vuotta.
> Rahoitustulos on nettotulos + poistot ja arvonalentumiset. Eli näin ollen
> tunnusluku on laskennallinen ja suoriteperusteinen, joka voidaan tulkitta
> esimerkiksi näin: jos oletetaan että kuluvan vuoden rahoitustulos
> käytätetään kokonaisesti tilinpäätöspäivänä olleiden korollisten vieraan
> pääoman velkojen lyhennyksiin, yritys maksaisi velat 2,9 vuodessa.
> Tunnusluvulla on myös maksuperusteinen muoto, jossa rahoitustuloksen
> sijasta käytetään kassavirtalaskelman rahoitusjäämä.
>
> Ystävällisin terveisin
>
> Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
> Kauppalehti Oy
> Tietopalvelut / Balance Consulting
> PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)
>
> Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
> Fax. 010 665 2364
> www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/
> Laserhallit oY

Asiakas palautteen jatkuu

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: heimo@laserhallit.fi [mailto:heimo@laserhallit.fi]
Lähetetty: 23. helmikuuta 2012 11:37
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
Aihe: Re: VS: VS: Balance Analyysi-tilaus 18.02.-12

Heipä ja olkaa hyvä.

Ette sitten viisaasti ottaneet kantaa tuohon 2011/3-tilikauden
"räjähdysmäiseen" tulosparannukseen edelliskaudesta ja samanaikaiseen
Kalevala-Korun tuloksen romahtamiseen ... kutakuinkin samoilla summilla.

Terveisin, Heimo Kuukkanen

https://mobile.almamedia.fi/owa/redir.aspx?C=3235dbfa191742c5a08b43ba45e43e22&URL=http%3a%2f%2fwww.kauppalehti.fi%2fbalance%2fetusivu%2f
https://mobile.almamedia.fi/owa/redir.aspx?C=3235dbfa191742c5a08b43ba45e43e22&URL=mailto%3aheimo%40laserhallit.fi
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Vastaukseni

Lähetetty: 23. helmikuuta 2012 13:06
Vastaanottaja:heimo@laserhallit.fi

Hei ja kiitos taas yhteydenotostanne.

Katsoin nopeasti läpi sekä Kalevala Koru konsernin tilipäätöstä ja analyysia että Lapponia Jewelry Oy:n
tilinpäätöstä ja analyysiä. Molemmat tilinpäätökset ovat tilintarkastetut PricewaterhouseCoopers Oy:ltä, KHT
tasolla ja näin ollen Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan ne antavat oikea ja riittävää kuvaa
tuloksen muodostamisesta ja yrityksen talousasemasta.
Sitten mainituissa tilinpäätöksissä ei ole ilmoitettuja (tilinpäätös 201103) satunnaisia eriä, joitta olisi pitänyt
analyysissa oikaista. Muun muassa Lapponia Jewelry analyysissä s 2 sanotaan " Analyysit perustuvat
yksinomaan yritysten julkistamiin tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting vastaa
Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeiden mukaan tehdyistä oikaisuista ja tilinpäätösanalyysista. Balance
Consulting ei vastaa yritysten julkistamien tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta."

Jos kuitenkin epäilette että - siteeraus edelliseltä sähköpostiltanne: "....... k-avustukset sekä viimeinen vuosi,
jossa näkyvät kons.avustusten kirjaukset on peitetty näkyvistä. Tuo tuloskorjaus 2011/3 olisi vaatinut lähes
ilmaiset aineet ja työt (tai n.miljoonan konsernilta)." olkaa hyvää ja ottakaa yhteyttää ehkä
PricewaterhouseCoopers Oy:hön tai virranomaisiin.

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

Here starts the new part:

Wed, Mar 14, 2012 at 11:20 AM
Mar 14
Message starred
FROM Dinkov Rostislav TO You

VL: VS: VS: VS: VS: Suomen vahvimmat....
Hide Details
From

 Dinkov Rostislav
To

 rostislav_dinkov@yahoo.com

Lähettäjä: Mattsson Otto
Lähetetty: 12. maaliskuuta 2012 8:42
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav

https://mobile.almamedia.fi/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New&to=heimo%40laserhallit.fi&nm=heimo%40laserhallit.fi
https://mobile.almamedia.fi/owa/redir.aspx?C=3235dbfa191742c5a08b43ba45e43e22&URL=http%3a%2f%2fwww.kauppalehti.fi%2fbalance%2fetusivu%2f
http://us.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=28a3s35rhqaqa
http://mail.yahoo.com/
http://us.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=28a3s35rhqaqa
http://us.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=28a3s35rhqaqa
http://us.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=28a3s35rhqaqa
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Kopio: Benchoff Susy; Kannas Minna; Haapala Eija
Aihe: Re: VS: VS: VS: VS: Suomen vahvimmat....

Tx Rosti, se oli nopeaa toimintaa.

Terveisin, / Regards, / Mvh,

- OM

From: Dinkov Rostislav <Rostislav.Dinkov@balanceconsulting.fi>
Date:Mon, 12 Mar 2012 08:38:33 +0200
To: Otto Mattsson <otto.mattsson@kauppalehti.fi>
Subject: VS: VS: VS: VS: Suomen vahvimmat....

Hei Otto eli sovitun aikataulun mukaan tässä Menestyjä sertifikaatin Venäjänkielinen käännös, joka on
lähtökohtaisesti mielestäni hyvää. Tietysti sitä voidaan tarpeen mukaan muokata em. Kauppalehti Oy/Ltd.
sekä jos sertifikaatti annetaan venäläiselle firmalle kolmannessa paragrafissa on tehtävä muutos koska nyt
siellä lukee …. OOO Company on yski Suomen parhaimpia…..

T, Rosti

Lähettäjä: Mattsson Otto
Lähetetty: 6. maaliskuuta 2012 10:40
Vastaanottaja: Karttunen Annina; Dinkov Rostislav
Kopio: Elo Henri; Kannas Minna; Haapala Eija
Aihe: Re: VS: VS: VS: Suomen vahvimmat....

Rosti kysyy natiivikääntäjäystävältään tarjouksen.

Terveisin, / Regards, / Mvh,

- OM

Hei Otto, osaan Venäjä kyllä hyvin, muuta silti se ei ole minun äidinkieli ja siihen nähden en ole hyvä
virallinen kääntäjä sekä venäläiset kyllä ovat hyvin tarkkoja kieleen suhteen, jotten mielestäni olisi hyvää
tehdä sen niin hyvin kuin mahdollista . Ja kyllä minulla on myös venäläisiä kavereita, jotten jos sanot voin
yrittää sen tehdä.

T Rosti

Lähettäjä: Mattsson Otto
Lähetetty: 6. maaliskuuta 2012 10:11
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav; Karttunen Annina; Elo Henri
Kopio: Kannas Minna; Haapala Eija
Aihe: Re: VS: Suomen vahvimmat....

mailto:Rostislav.Dinkov@balanceconsulting.fi
mailto:otto.mattsson@kauppalehti.fi
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Hyviä ideoita Rosti!

1. Rosti, osaatko venättä niin hyvin, että voit kääntää sertifikaatin? Vai tilaammeko natiivin? (Minulla
kontakteja…)

2. Menestyjä-statuksen näkyminen tulostiedotteessa on hyvä idea. Itse asiassa tässä on nyt tullut niin
monta ideaa tulostiedotteen konseptin uudistamiseksi, että heittäisin pallon nyt balancen tiimille ja
Minnalle. Voisitko koota Henkka 3-4-henkisen rytmiryhmän, joka analysoisi nykyisen tulostiedotteen
plussat ja miinukset ja miettisi miten tiedotetta pitäisi uudistaa, muistaen seuraavat:

o miten vähentää tulostiedotteen aiheuttamaan negatiivista asiakaspalautetta

o miten säilyttää sen kiinnostavuus liikenteen tuojana (muistaakseni 30k viikkokävijää, check)

o miten kehitellä tulostiedotteesta uutta liikevaihtoa (voisiko tiedotteesta osa olla maksullista?
voisiko ei-menestyjille tarjota maksullista konsultointia siitä, mitä tunnuslukuja paranatamalla
noustaa menestyjä-luokkaan jne.

Millä aikataululla ehtisitte?

Terveisin, / Regards, / Mvh,

- OM

From: Dinkov Rostislav <Rostislav.Dinkov@balanceconsulting.fi>
Date: Tue, 6 Mar 2012 10:02:52 +0200
To: Karttunen Annina <Annina.Karttunen@kauppalehti.fi>
Cc: Otto Mattsson <otto.mattsson@kauppalehti.fi>, Kannas Minna <Minna.Kannas@kauppalehti.fi>,
Haapala Eija <Eija.Haapala@kauppalehti.fi>
Subject: VS: Suomen vahvimmat....

Omasta mielestäni se että heidän uudistettu tuote on ”agile –ketterä” on heille vahva etu mm. ”….
ensimmäinen automaattisesti verkossa päivittyvä. Se kertoo aina ajantasaisen luokituksen. Rating-
sertifikaatti korvaa Suomen Vahvimmat –sertifikaatin kotisivuillasi automaattisesti, jos luottoluokitus
hetkellisesti painuu alempaan luokkaan” , ja sitä voidaan kyllä toistaa, em. ketterä konsepti ja Venäjän kieli
ja yrittää olla jopa luovempi. Liittyen jälkimmäiseen olisikohan järkevä esimerkiksi kytkeä meidän
tulostiedotteisiin ”etunäkyvyyttä” menestyjäsertifikaatista. Muun muassa tulostiedotteellamme on
Googlen kautta hyvää näkyvyyttä, ja samalla Google on suosituin etsintäkotisivu, joka ihmiset
käyttävät ”etusijalla”, eikä se käsittääkseni vaadi suuria panostuksia.?

T Rosti

Lähettäjä: Mattsson Otto
Lähetetty: 6. maaliskuuta 2012 9:16
Vastaanottaja: Kannas Minna; Haapala Eija; Karttunen Annina
Kopio: Dinkov Rostislav
Aihe: Re: Suomen vahvimmat....

mailto:Rostislav.Dinkov@balanceconsulting.fi
mailto:Annina.Karttunen@kauppalehti.fi
mailto:otto.mattsson@kauppalehti.fi
mailto:Minna.Kannas@kauppalehti.fi
mailto:Eija.Haapala@kauppalehti.fi
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FYI SAT:n uudistus

Terveisin, / Regards, / Mvh,

- OM

From: Dinkov Rostislav <Rostislav.Dinkov@balanceconsulting.fi>
Date: Tue, 6 Mar 2012 09:13:45 +0200
To: Otto Mattsson <otto.mattsson@kauppalehti.fi>
Subject: Suomen vahvimmat....

Hei Otto varmaan tiedät jos siitä, mutta SAT on jo tehnyt askel eteenpäin Suomen vahvemmissa.

T, Rosti

http://asiakastieto.fi/luottoriski/julkaisut/suomenvahvimmat/
Uudistettu online sertifikaatti vuodelle 2012
Suomen Vahvimmat –sertifikaatti on markkinoiden ensimmäinen automaattisesti verkossa päivittyvä. Se
kertoo aina ajantasaisen luokituksen. Rating-sertifikaatti korvaa Suomen Vahvimmat –sertifikaatin
kotisivuillasi automaattisesti, jos luottoluokitus hetkellisesti painuu alempaan luokkaan. Online sertifikaatin
ulkonäköä on uudistettu ja se on entistä selkeämpi.

Suomen Vahvimmat -materiaalia voit käyttää kotisivuillasi ja muussa markkinoinnissa. Tarjolla on myös
kehystetty seinälle laitettava sertifikaatti. Eri kielivaihtoehtoja on neljä: suomi, ruotsi, englanti ja venäjä.

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko

Kauppalehti Oy

Tietopalvelut / Balance Consulting

PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21

Fax. 010 665 2364

www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 22. toukokuuta 2012 14:05
Vastaanottaja: Jurvelin Mika
Aihe: VS: XBRL, Työryhmä 1, 2. kokous pöytäkirja ja materiaalit

Hei Mika, eli tässä minun kommentit, en ole toki lisännyt noita true/false arvoja.

mailto:Rostislav.Dinkov@balanceconsulting.fi
mailto:otto.mattsson@kauppalehti.fi
http://asiakastieto.fi/luottoriski/julkaisut/suomenvahvimmat/
http://www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/
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T R

Lähettäjä: Jurvelin Mika
Lähetetty: 22. toukokuuta 2012 10:35
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
Aihe: VL: XBRL, Työryhmä 1, 2. kokous pöytäkirja ja materiaalit

Liitteenä. Myös pöytäkirja edellisestä kokouksesta.

Lähettäjä: Elina Koskentalo [mailto:elina.koskentalo@tieke.fi]
Lähetetty: 10. toukokuuta 2012 10:15
Vastaanottaja: 'esko.penttinen@aalto.fi'; Elina Koskentalo; 'sakari.kauppinen@prh.fi'; 'mika.iivari@kpmg.fi';
'ext.Saila.Toikka@tieto.com'; 'ari.toivio@asiakastieto.fi'; 'tom.lindstrom@cardia.fi'; 'bback@abo.fi'; Jurvelin
Mika; 'sirpa.airola@taloushallintoliitto.fi'; 'vuokko.makinen@hawcon.fi'; 'tuula.erkinheimo@vero.fi';
'johanna.kotipelto@vero.fi'; 'olli.sierla@vero.fi'; 'markku.ojala@taloushallintoliitto.fi'; Tolkki Ville
Kopio: Jurvelin Mika
Aihe: XBRL, Työryhmä 1, 2. kokous pöytäkirja ja materiaalit

Terve,

Kiitos kaikille kokouksen osallistujille, oli erittäin hyvää keskustelua! Ohessa kokouksen pöytäkirja,
kalvot ja working draft-excel. Toivoisin, että lähettäisitte tuloslaskelman ja taseen osalta
kommentoidut versiot takaisin minulle viimeistään maanantaina 21.5.2012. Kiitos.

Seuraava kokous on 23.5.2012 Aallon tiloissa, nähdään silloin!

P.S. Mikäli kokoukseen osallistuneilla on täydennettävää pöytäkirjaan eritoten keskusteluosuuteen
liittyen niin laittakaa viestiä.

Terveisin,

Elina Koskentalo

Lähettäjä: Pehkonen Hanna
Lähetetty: 28. toukokuuta 2012 11:23
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
Aihe: VS: Pörssiyhtiöt.

Kiitos, palaan kun tulee kysyttävää, teen noita varmaankin huomenna.

mailto:esko.penttinen@aalto.fi
mailto:sakari.kauppinen@prh.fi
mailto:mika.iivari@kpmg.fi
mailto:ext.Saila.Toikka@tieto.com
mailto:ari.toivio@asiakastieto.fi
mailto:tom.lindstrom@cardia.fi
mailto:bback@abo.fi
mailto:sirpa.airola@taloushallintoliitto.fi
mailto:vuokko.makinen@hawcon.fi
mailto:tuula.erkinheimo@vero.fi
mailto:johanna.kotipelto@vero.fi
mailto:olli.sierla@vero.fi
mailto:markku.ojala@taloushallintoliitto.fi
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t.Hanna

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 28. toukokuuta 2012 11:19
Vastaanottaja: Pehkonen Hanna
Aihe: Pörssiyhtiöt.

Hei Hanna, eli tässä nopea poiminta tekemättömistä pörssiyhtiöistä. Eli listalla olevista lähtökohtaisesti ne joiden
osalta ”saatu tämä” ei ole päivitetty v 2012 tasolle ovat tekemättömiä, mutta kun tänä vuonna niitä tehtiin eri tähtiin
joskus ”saatu tämä” saattaa olla päivitetty jo alustavien tietojen syöttämisvaiheessa, jotten toin esille myös
myyntisaamiset ja ostovelkojen kieroajat – niinpä vaikka yritys olisi tehty alustavilla tiedoilla ja saatu tämä päivitetty,
em. lyhytaikaiset saamiset ja velat ovat erittelemättömät – siis yritys ei ole analysoitu lopullisesti. Näin ollen
jälkimmäinen on se toinen varmistustarkastus.
Eli nyt kun yritys puretaan lopullisesti päivitetään myös saatu tämä, voidaan tarkistaa jos yrityksen hallitus on
päivitetty /Trennuksessa ”Tuloste lähetetty =1/ se on sivulla jossa esitetään toimitusjohtaja tai voidaan tarkistaa
Kimmon Excellin taulukosta
O:\2012 Tuotanto\Vuosikertomukset ja sitten ”Yhtiökokoukset yhtiöittäin”, jos on sarakkeeseen C on laitettu X sitten
päivitetty; mahdollisesti uusi pörssi siirto. Varmaan tässä tulee lisää tarkastuksia ja lisäyksiä/parannuksia mutta
eiköhän pärjätään.

<< Tiedosto: Pörssi 28.5.2012.xlsx >>

T Rosti

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

_____________________________________________
Lähettäjä: Jurvelin Mika
Lähetetty: 6. kesäkuuta 2012 9:35
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Kopio: Dinkov Rostislav
Aihe: VS: Soliditet -diili vuonna 2012

Rosti tietää varmasti enemmän tuosta. Itsellä ei ole tietoa/kokemusta miten aikaisemmin toimittu sol-datan suhteen.

Mika

_____________________________________________
Lähettäjä: Kaskela Tatu
Lähetetty: 6. kesäkuuta 2012 9:31
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav; Jurvelin Mika

http://www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/
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Kopio: Lehtinen Mervi
Aihe: Soliditet -diili vuonna 2012

Aion buukata tapaamisen Soliditetin kanssa mahd. pian.
Tavoite on solmia viime vuosien mukainen diili, ja jopa koittaa tehdä siitä automaattisesti toistuva.

Olisiko teillä antaa tähän pohjalle jotain guidansea tai lukuja?

Näillä Soliditetin tp:llä olemme täydentäneet katkonaisia aikasarjoja ym?

Onko meillä jo nyt tiedossa jotain tiettyä puutetta tai määrä?
Entä selviääkö joku tarve tarkemmin vasta silloin elokuussa, kun noita on taas tarkoitus siirtää?

Kumpi teistä, Rosti vai Mika, olisi tähän parempi päälle katsoja?

--
Tatu Kaskela
Liiketoimintapäällikkö
Balance Consulting
P. 010 665 2083, Mob. 050 413 1989

PL 794, 00101 Helsinki

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 14. kesäkuuta 2012 13:12
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: VS: Balancen kesän työlista

Hei Tatu, eli väittämättä että näkemykseni on tyhjentävä, itse näkisin asiat näin:

+ 1) Soliditet - se on ehkä juuri etusijalla ja tähän asti olen yrittänyt kehittää poimintapolkua (tietämättä
miten Ari on sen viime vuonna tehnyt), joka uskon toimivan, mutta tänään Tomi mainitsi, että viime vuonna
poiminta-aineistomme on ollut tietyssä formaatissa, josta en ole vielä tietoinen, mutta uskon että siihenkin
suuntaan edetään. Mielestäni varsinainen poiminta on tehtävä joskus Elokuussa, mahdollisesti juuri ennen
aineiston ostoa, koska siihen asti kantamme "elää" omalla tuotannollamme. Myös on hyvää tietää missä
muodossa ja kunnossa niiden aineisto on, em. onko konserneja jne., ja miten sisäiset erät on eritelty...

+ 3) Ari mainitsi että YTN:n nimi vaihtaminen Yritystutkimus Ry:ksi voisi tehdä Analyysitorista huolehtiva
Cybercom - jotten siitä hyvinkin voitaisiin tehdä JIRA

+ 5) Eli pari päivää sitten näin 31.3.2012 päättynyt tilinpäätös, jossa oli sovellettu 26% verokanta, jotten
varmaan todellisuudessa muutos tulee ehkä 30.6.2012 ja sen jälkeen päätyville tilikausille - jotka
parhaimmillaan tulisivat varmaan joskus syksyllä ja sen jälkeen...siis onneksi on siihen aikaa. Sitten en ole
siitä itse varma, mutta uskon että Trennuksesta huolehdimme me, ja Aarto Hyvönen (siis en ole varma
auttako siihen JIRA), jotten tästä asiasta on ehkä parempi kysyä Artolta ja/tai Arilta?

+ 6) Muutoksen kassavirtalaskelmassa onkin ensiksi meidän käsissä, ja ehkä voi olla järkevä tehdä siitä taas
joskus syksyllä veroprosentin muutoksen yhteydessä?
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P.S. Ehkä kesällä on hyvää vielä varmistaa Docomillin putken toimivuutta, ja kuka on kesällä vastuussa siitä,
kun Tomi on pois ...edellisinä vuosina joskus on jouduttu olla yhteydessä eri tahoilla putken pituudella...

T :) Rosti

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 27. kesäkuuta 2012 10:36
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: Soliditet.

Hei Tatu, eli jos en ollut riittävästi selkeä tässä vielä kerran poiminnoista:

1. Ensimmäisessä poiminnassa olen ylipäätänsä yrittänyt tuoda esille sellaisia yrityksiä joiden osalta meidän
kannassa on syötetty jo kohdistusvuosi 2011 (=tilinpäätös päättyy 201106-201205) ja edellinen
kohdistusvuosi 2010 (=201006-201105) puuttuu.

2. Toisessa poiminnassa olen yrittänyt tuoda esille yrityksiä joiden osalta meillä on kohdistusvuosi 2010
(=201006-201105) mutta kohdistusvuosi 2011 puuttuu (=201106-201205) ja niiden osalta meidän kantaa elää
päivittäin.

Sitten tavoitellen menestyjä olen ottanut yrityksiä, joiden liikevaihto on suurempi kuin 500 teur(v2011), laittanut että
viimeisen täyttäjä on PRH (niin että en sekoita meidän primuim kanta) ja ottanut jotain tilikausi koodeja pois – em. ei
bruttotulos, ei erittelemättömiä tilinpäätöksiä emmekä ole lähtökohtaisesti kiinnostuneet yrityksistä jotka kuuluvat
seuraaviin vähintään toimialoihin – yleisesti rahoituspalvelut, raaka-aine ja arvopaperikauppa, omien kiinteistöjen
vuokraus ja hallinta. Ja kuitenkin miten paremmin aineisto on eritelty sitä paremmin meille ottaen huomioon
kuitenkin Trennukseen formaatti. Sekä v 2011 että 2010 tapahtuneet yritysjärjestellyt on pyyriittävä myös jotenkin
arvioida ja ottaa pois – lähtökohtaisesti menestystä mitataan kestävällä trendillä ja kehityksellä.

T Rosti

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

Hei Tatu, tässä liitän Wordilla tehty kuvallinen selostus BCkannan päätarkastuksista, joka kuitenkin edellytä että
lukijalla on persuskäsitystä Trennuksesta ja ylipäätänsä tilinpäätösanalyysista. Jos tarvitaan voisin täydentää niitä. Olen
tallentanut ohjeen myös O levyllä mm O:\Kirjasto\Balancen järjestelmien ohjeet.

T Rosti
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Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

Kannan tarkastukset.
1) Mahdollisesti Docomilista virheellisesti luettu tilinpäätös:

Eli mennään Trennukseen ”Kanta” tunnuksella ja päivitetään jo olemassa oleva joukko ”D PRH LUKUVIRHE”,
jolla poimitaan Docomillista tulleet (W Täyttäjä=PRH) ja Analyysitoriin siirretyt (LV yli 100 teur) yritykset
joiden osalta viimeisen (syötetty) liikevaihdon kasvu on suurempi kuin 1000 % tai se on pienempi kuin –
200%. Lukuun ottamatta yritysjärjestelyä harvoin todellisuudessa näin on, ja hyvinkin niin iso muutos voi
tarkoittaa juuri lukuvirhe. Sen jälkeen Trennuksessa tehdään raportti, jonka kautta tuodaan tarkistettavat
yritykset esille vaikka Excelillä.

1) Tilikausi pidempi kuin 18 kk, joka on laillisesti pisin mahdollisuus.
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Sen jälkeen Trennuksessa tehdään raportti, jonka kautta tuodaan tarkistettavat yritykset esille vaikka
Excelillä.

2) Samaa tilinpäätös vierekkäin – tämä on taas useimmiten Docomillista johtuva lukuvirhe.

Sen jälkeen Trennuksessa tehdään raportti, jonka kautta tuodaan tarkistettavat yritykset esille vaikka
Excelillä.
Samoilla periaatteilla voidaan tarpeen mukaan Trennuksessa tehdä erilaisia poimintoja (joukon kautta, jolla
määritellään toivotut poimintaehdot) ja sitten raportin kautta tuoda tulokset esiin ja tietysti korjata niitä.

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 5. heinäkuuta 2012 13:08
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: Sol testi+
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Hei Tatu, eli tässä olen vertailulla ja poiminnalla ottanut 200 testiyritystä (liite on Exelilla), kuten:

1. ensimmäiset 100 on saatu vertailemalla tilastokeskuksen kanta Balancen kantaan ja niiden pitäisi olla
yrityksiä jotka puuttuvat kokonaan Balancen kannasta tai siitä puuttuvat kohdistusvuodet 2010 ja/tai 2011

2. toiset sadat ovat yrityksiä joista puuttuu vertailuvuosi (kohdistusvuosi 2010).

Tähän lisäsin vielä selitysrivi R

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 5. lokakuuta 2012 13:15
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: VS: Kannassa 50 000

Kyllä Tatu saan, ja se on jopa 55 680 yritystä, mm. jos poimintavuodet ovat 2010 ja/tai 2011 ja riittää vain 1 tilikausi
(viimeinen liikevaihto joko 2010 ja 2011 suurempi kuin 100 teur), mutta niin kuin edullisessa viestissäni sanoin,
mielestäni tuotannon osalta luku on matalampi ks. alempana.

T Rosti

_____________________________________________
Lähettäjä: Kaskela Tatu
Lähetetty: 5. lokakuuta 2012 12:55
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
Aihe: VS: Kannassa 50 000

Saatko mitenkään poimuttua lukua n. 50 000?
Eli jos katsomme että yksikin tilikausi riittää.

--
Tatu Kaskela
Liiketoimintapäällikkö
Balance Consulting
P. 010 665 2083, Mob. 050 413 1989

PL 794, 00101 Helsinki

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
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Lähetetty: 5. lokakuuta 2012 10:44
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: VL: Kannassa 50 000

Hei Tatu, eli taas mielestäni tämä 50 000 yritysten luvun on todellisuuden / tuotannon kannalta lian korkea. Jos
poimitaan suoraan Trennuksesta vuoden 2011 (201006-201105) osalta tulisi noin 32 000 yritystä joiden viimeisen
liikevaihto (2011) on suurempi kuin 100 t euroa ja vertailuvoisi= tuote on olemassa/tehtävissä.
Toinen hyvin lähellä tuotantoamme lähestymistapa olisi katsoa suoraan Analysaattorista, jolloin tällä hetkellä vuoden
2011 osalta on tuotteistettu 28 149 yritystä (koko vertailuvuoden 2010 aikana 41 310 yritystä).

Jos sitten puhutaan meidän Premium kannasta, eli lähtökohtaisesti liikevaihdoltaan yli 1,7 mln. olevia aktiivisia
osakeyhtiöitä tai toisesta syystä varsinaisseurantaan aktivoituja liikevaihdoltaan pienempiä yrityksiä (em. tilaus…) –
puhutaan noin 12 000 – 14 000 yrityksestä (riippuen myös miten hyvin Soliditeetin poiminta on niitä täydentänyt …
myös Documill sitä tekee… mutta kun puhutaan varsinaisseurannasta se aina tarvitsee
ihmiskosketusta …. ”Trennuksesti” sanoen SOL:lta tai Docomilli:sta ensimmäistä kertaa tulleet yritykset ovat ilman
seurantayksikkö 1 (siis se on tyhjä) – siis varsinaisseurannan ulkopuolella.

Liittyen Menestyjin jos ohjeistavasti lasketaan suoraan Analysaattoriin luokitusjakaumasta (ei ole täydellistä koska
sisältää myös liikevaihdoltaan 100 -499 teur olevia yrityksiä joka on sinänsä menestyksen pois-sulkeva ehto sekä jotain
B luokan yrityksiä eivät pääse menestyjäksi koska muistaakseni korotettiin pisteiden alaraja 52:een ) vuonna 2010
Menestyjää oli n 53,5% luokitusjakauman yrityksistä ja tähän asti v 2011 osalta siihen pääsee 50,2% luokitusjakauman
yrityksistä – siis makrotaloudellissyistä 3,3% prosenttiyksikköä vähemmän.

T Rosti

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 5. lokakuuta 2012 9:00
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: VS: Kannassa 50 000

Hei Tatu, eli alustava vastaukseni on että mielestäni todellisuuden /tuotannon kannalta luku on liian korkea. Laitan
perusteellinen vastaukseni lääkärikäyntiäni jälkeen.

T Rosti

_____________________________________________
Lähettäjä: Kaskela Tatu
Lähetetty: 5. lokakuuta 2012 8:32
Vastaanottaja: Elo Henri
Kopio: Dinkov Rostislav
Aihe: Kannassa 50 000

Yleisesitteessä oli kannan kokona 50 000 kpl. Itse olen käyttänyt 35 000.
Tuo 50 000 on nyt menossa muihinkin kannan yhteenvetoihin.
Varmistaisin että olihan tuolle joku peruste, että mistä saimme tuon luvun?

Lukuhan sinänsä on komea!

--
Tatu Kaskela
Liiketoimintapäällikkö
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Balance Consulting
P. 010 665 2083, Mob. 050 413 1989

PL 794, 00101 Helsinki

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 16. lokakuuta 2012 15:45
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: VS: ONko meillä viimevuoden taso kiikarissa analysoiduissa?

OK Tatu, kokeilen pohtia.

T Rosti

_____________________________________________
Lähettäjä: Kaskela Tatu
Lähetetty: 16. lokakuuta 2012 15:34
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
Aihe: VS: ONko meillä viimevuoden taso kiikarissa analysoiduissa?

Ihan ensin tarvittaisiin tilannedataa eli olemmeko jäljessä viimevuotta ja johtuuko automaattiputkesta. Tiedän
ongelmat saada lukuja mutta keksisitkö jotani? Ilman lukuja oikeiden toimenpiteiden arvioiminen on enemmän
ilmassa.

--
Tatu Kaskela
Liiketoimintapäällikkö
Balance Consulting
P. 010 665 2083, Mob. 050 413 1989

PL 794, 00101 Helsinki

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 16. lokakuuta 2012 15:27
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: VS: ONko meillä viimevuoden taso kiikarissa analysoiduissa?

Omasta mielestäni voi olla että olemme jäljessä ja voisin olettaa (intelligent guess) että jostain syystä Docomillin putki
on toiminut heikommin, koska seurantalistalla ei ole paljon tehtäviä yrityksiä, jotten hyvin todennäköisesti heikkous
on Docomillissa. Joka tapauksessa työ ei mielestäni lopu ja jos minulta vaaditaan voisin yrittää pohtia kehityspolkua.

T Rosti

_____________________________________________
Lähettäjä: Kaskela Tatu
Lähetetty: 16. lokakuuta 2012 15:19
Vastaanottaja: Jurvelin Mika; Dinkov Rostislav
Aihe: ONko meillä viimevuoden taso kiikarissa analysoiduissa?
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Vai onko mahdollista että olemme missanneet joitakin tuhansia 500-1,7 yrityksiä?

--
Tatu Kaskela
Liiketoimintapäällikkö
Balance Consulting
P. 010 665 2083, Mob. 050 413 1989

PL 794, 00101 Helsinki

Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 17. lokakuuta 2012 8:38
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Kopio: Jurvelin Mika
Aihe: Hei, tässä raportin.

Hei Tatu ja Mika, eli eilisen toimeksiannon mukaan tässä yritin tuoda esille joukko (n 4800 yritystä), joiden liikevaihto v
2010 on 500 teur ja 1700 teur välissä ja tuorein tilikausi (2011 ta jopa 2012) puuttuu. Nyt niitä pitää tarkistaa käsin ja
jos tilinpäätös löytyy, tehdä ja siirtää analysaattoriin. Eli niin kuin alunperin veikkasin näyttää siltä että suurimalta osin
ne ovat ei seurannassa olevia yrityksiä ( seur. yksikkö 1 puuttuu), jotten eivät tulleet seurantalistalle vaikka tuorein
tilinpäätös olisi ilmennyt.

T Rosti

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 22. lokakuuta 2012 13:59
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: Pyydetyn raportointi tai havainnot siitä.

Hei Tatu, eli seuraavasti yritän esittää lyhyesti Trennuskannan ja tekemäsi SQL analysaattorin poiminnan yleinen
vertailu, vaikka ranskalaisviivoina.

1. Trennus – kun poimintavuodet ovat 2010 ja 2011 (molemmat kohdistusvuosina) sekä ehdot ovat että
viimeisen vuoden liikevaihto on vähintään 100 teur, sekä että vertailuvuoden liikevaihto on suurempi kuin
nolla … yrityksiä tulee 32 833 kpl (22.10.2012).

2. Analysaattorin SQL poiminta – sitä kautta sinä yksilöit 30 744 yritystä. Siis Trennuksen ja Analysaattorin suora
erotus on 2089 kpl – yleisesti ottaen Trennuksessa on 2089 yritystä enemmän analysaattoria? Mitä se
käytännössä tarkoittaa on mielestäni vaikea sanoa suoraan.
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 sitten vertaillen molemmat joukot Excelillä sain seuraavat huomiot:

 1) Trennuksen joukosta löytyy 1487 kpl konserni vs. analysaattorin joko, jossa 1523 konsernia?

 2) Jos Trennuksen ja Analysaattorin joukot verrataan vlook-up:in avulla löydetään 4470 yritystä, joiden
tiedot ovat Trennuksessa mutta puuttuvat SQL poiminnasta (pitäisi tarkoittaa analysaattorista) syystä tai
toisesta? Kuitenkin katsoin ensimmäiset 8 yritystä (ks liite lehti 3) ja tein seuraavat havainnot:

Lite-On Mobile konserni 10678376 2229 727666 201112 RAJAA #PUUTTUU!
Tallink Silja Oy 1142967 50101 492346 201112 MIKA #PUUTTUU!
Kotkamills Oy 8274241 1712 255246 201112 MERVI #PUUTTUU!
Oulun Energia konserni 96586500 351 228924 201112 MERVI #PUUTTUU!
Are konserni 9894936 4322 220704 201112 MIKA #PUUTTUU!
Harjavalta konserni 1325261 16231 180277 201112 MERVI #PUUTTUU!
Walki Oy 17635619 1712 162816 201112 JAANA #PUUTTUU!
Kemira Chemicals Oy 10716002 2013 154037 201112 ROSTI #PUUTTUU!

Toisin sanoen ensimmäiset 4 yritykset ovat sellaisia, joista Trennukseen on syötetty tuoreempi tilikausi, mutta lähinnä
tarkoituksena saatu tämä ei ole päivitetty ja näin niitä on jätetty siirtämättä. Useimmiten syy on
puutteellinen/erottelematon tilinpäätös, jolloin seurantatapa on joko 4 tai 9. HUOM! – jos tehdään kumulatiivinen
siirto sellaiset yritykset pitää filtterillä ottaa pois!

Toiset 4 yritykset (8:sta) paljastavat ”mustia aukoja/päiviä” meidän tuotannossa jolloin, vaikka yritys on syötetty
Trennukseen ja saatu tämä päivitetty (siis olisi tarkoitus siirtää sen analysaattoriin) syystä tai toisesta siirto ei ole
onnistunut? Tarkastaa 4000 yritystä olisi mielestäni aikaa työlaista ja ehkä tässä tapauksessa kumulatiivinen siirto, niin
että ei halutut yritykset on filtterillä otettu pois, voisi olla järkevä? Jälkimmäisestä voidaan kysyä Arilta.

T Rosti

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 23. lokakuuta 2012 12:29
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: VL: [AMI-JIRA] (KLPAIVYSTYS-2670) Selvityspyyntö, liittyen BC:iin

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Rostislav Dinkov (Kauppalehti) (AMI-JIRA) [mailto:amijira@gmail.com]
Lähetetty: 23. lokakuuta 2012 11:23

mailto:amijira@gmail.com
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Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
Aihe: [AMI-JIRA] (KLPAIVYSTYS-2670) Selvityspyyntö, liittyen BC:iin

Rostislav Dinkov (Kauppalehti) created KLPAIVYSTYS-2670:
-----------------------------------------------------------

Summary: Selvityspyyntö, liittyen BC:iin
Key: KLPAIVYSTYS-2670
URL: https://jira.crometenterprise.com/browse/KLPAIVYSTYS-2670

Project: KL Päivystys
Issue Type: Bug
Components: Balance 5111
Reporter: Rostislav Dinkov (Kauppalehti)
Assignee: Tomi Vainio (Kauppalehti)

Hei, voisitteko selvittää mistä johtuu se, että em. yritykset Are konserni y 09894936K ja Harjavalta konserni
01325261K ovat tehty Trennuksessa sekä analyysit (2011/12) löytyvät analysaattorin kautta, mutta ei
kummastakaan yrityksestä(konsernista) löydy analyysi e-portista, mutta tulostiedote konserneista on
olemassa?
OK molempien osalta Trennuksessa on myös emon vanha tilikausi, joka on lähinnä tarkoituksena jätetty
päivittämättä (lähtökohtaisesti seurataan konsernia), mutta sen seurauksena e-portin kautta tarjolla on
juuri se vanha emon analyysi (kunhan konsernin tuorein analyysi on olemassa).

T, Rosti

--
This message is automatically generated by JIRA.
If you think it was sent incorrectly, please contact your JIRA administrators
For more information on JIRA, see: http://www.atlassian.com/software/jira

_____________________________________________
Lähettäjä: Kaskela Tatu
Lähetetty: 26. lokakuuta 2012 8:32
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
Aihe: VS: Vuosi 2012 alustettu poimintakantaan.

Hyvä! Kiitos!

--
Tatu Kaskela
Liiketoimintapäällikkö
Balance Consulting
P. 010 665 2083, Mob. 050 413 1989

PL 794, 00101 Helsinki

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 26. lokakuuta 2012 8:13

https://jira.crometenterprise.com/browse/KLPAIVYSTYS-2670
http://www.atlassian.com/software/jira
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Vastaanottaja: BC-kayttajat
Aihe: Vuosi 2012 alustettu poimintakantaan.

Hei, tänä aamuna (26.10.2012) alustin uuden 2012 poimintavuoden poimintakantaan, sekä päivitin sitä uusilla
tilikausilla. Muun muassa uuteen 2012 vuoteen kohdistui 970 tilikautta/yritystä. Sen jälkeen päivitin Katalogo ja
seurantalistan, niin että nyt siitä pitäisi olla pois voiteen 2012 kohdistuvat, mutta jo tehdyt yritykset/tilikaudet. HUOM.
nyt on poiminnoissa tärkeä muistaa vaihtaa viimeisen poimintavuoden 2012:ksi, jos kuitenkin sitä tarvitaan – voimassa
oleva poimintavuosisarja on 2001-2012, samaa patee raporttien poimintavuosista. Tähän asti olen päivittänyt joukot
Katalogo, Päivittäinen siirto sekä raportin eportti2.

T Rosti

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

_____________________________________________
Lähettäjä: Kaskela Tatu
Lähetetty: 2. marraskuuta 2012 13:45
Vastaanottaja: BC-kayttajat
Aihe: Balancella hieno tulos lokakuussa!

Pelastimme koko Tietopalvelujen kuukauden ylittämällä oman tavoitteemme 88%!
Kiitos kaikille! On jälleen hyvä syy kaikille nauttia varauksettomasti viikonlopusta.
Olemme hyvässä momentissa viimeisille kuukausille.
--
Tatu Kaskela
Liiketoimintapäällikkö
Balance Consulting
P. 010 665 2083, Mob. 050 413 1989

PL 794, 00101 Helsinki

_____________________________________________
Lähettäjä: Elo Henri
Lähetetty: 8. marraskuuta 2012 9:17
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
Aihe: VS: Poimintakanta päivitetty kokonaan.

ok kiva kiitos

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 8. marraskuuta 2012 9:17
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Vastaanottaja: Elo Henri
Aihe: VS: Poimintakanta päivitetty kokonaan.

Tallennetu R

_____________________________________________
Lähettäjä: Elo Henri
Lähetetty: 8. marraskuuta 2012 7:03
Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
Aihe: VS: Poimintakanta päivitetty kokonaan.

hyvä,

voitko tallentaa alla olevan ohjeeksi myös kansioon
O:\Kirjasto\Balancen järjestelmien ohjeet\Trennus, Analysaattori

esim. nimellä Poimintakannan päivitys_7.11.12

(jokin aiheeseen liittyvä ohje siellä jo onkin)
Henri
_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 7. marraskuuta 2012 10:39
Vastaanottaja: BC-kayttajat
Aihe: Poimintakanta päivitetty kokonaan.

Hei, eli tärkeimmästä päästä, kahden päivän taistelun ja Arin avustusten jälkeen, poimintakannan päivitys on tehty ja
seuraavasti yritän antaa kirjallinen selostus miten.

Tänä aamuna yritin päivittää poimintakannan kaikki yritykset kahdella askellella:

 ensin päivitin kaikkien yritysten perustiedot ja se meni mainiosti noin kuudessa minuutissa
 sitten yritin päivittää kaikkien yritysten tilikausitietoja, mutta taas tuli virheilmoitus jo alkuvaiheessa mm:

<< OLE-objekti: Picture (Device Independent Bitmap) >>

Eli oikeassa alla kulmassa näkyy ilmoitus: ”Virhe yrityksen siirrossa: Yrityksiä 1014” – siis ymmärtääkseni tilikausi tiedot
päivittyivät vain 1014 yritysten osalta, eikä Trennus suostunut jatkamaan eteenpäin, jolloin jouduin taas palauttamaan
sen toimintakuntoon varmuuskopion avulla.
Sitten tehtiin toinen temppu, päivittämällä poimintakanta paikallis -Trennuksen ympäristössä, jossa kaikki meni
erinomaisesti läpi, kuitenkin ilmoittaen yksi virhe mm:
<< OLE-objekti: Picture (Device Independent Bitmap) >>
…jolla ohitettiin pelkästään painamalla OK. Päivityksen jälkeen siirsin tarvitun tiedoston ”BCPOIM.POI” C levyltä
verkkoon, jolloin asiat pitäisivät olla OK. Itse vaan ihmettelen miksi paikallis- ja verkko Trennukset toimivat eritahdissa?
T Rosti

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)
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Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 21. marraskuuta 2012 9:31
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Kopio: Jurvelin Mika
Aihe: VL: Kannan tarkastukset.

Hei, Tatu, eli tässä kesällä tekemäni ja lähettämäni ohjeet, joka toki voidaan päivitä

T Rosti

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 8. elokuuta 2012 13:48
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: Kannan tarkastukset.

Hei Tatu, tässä liitän Wordilla tehty kuvallinen selostus BCkannan päätarkastuksista, joka kuitenkin edellytä että
lukijalla on persuskäsitystä Trennuksesta ja ylipäätänsä tilinpäätösanalyysista. Jos tarvitaan voisin täydentää niitä. Olen
tallentanut ohjeen myös O levyllä mm O:\Kirjasto\Balancen järjestelmien ohjeet.

T Rosti

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

Lähettäjä: Mattsson Otto
Lähetetty: 23. marraskuuta 2012 14:59
Vastaanottaja: Kaskela Tatu; KL-Tietopalvelut
Aihe: Re: Tilinpäätöskanta on yli tavoitteen!

MAHTAVAA BALANCE!!!!

Terveisin, / Regards, / Mvh,
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- OM

From: Kaskela Tatu <tatu.kaskela@balanceconsulting.fi>
Date: perjantaina 23. marraskuuta 2012 14.54
To: KL-Tietopalvelut <KL-Tietopalvelut@almamedia.fi>
Subject: Tilinpäätöskanta on yli tavoitteen!

Balancen porukka ylittää tavoitteensa!

Tilinpäätöskannan ylläpidolle on kuluvalle vuodelle asetettu tavoiteväli 18 000 – 22 000 tietyt kriteerit täyttävää
käsiteltyä tilinpäätöstä.

Balancen analyytikot ovat jo nyt täyttäneet kantaa 3,75% enemmän, kuin mitä tehtiin koko viime vuonna
yhteensä! Maksimitavoitteesta kasassa on nyt 98,5% ja tämän 22 000kpl haamurajan rikomme joulukuun aikana.

Erityisen hienoksi saavutuksen tekee se, että samalla työtehtävät ja vastuut ovat kaikilla laajentuneet ja työaikaa on
käytetty uusien asioiden omaksumiseen. Tässäkin on onnistuttu erinomaisesti.

ISO KIITOS huippuporukalle!

--

Tatu Kaskela

Liiketoimintapäällikkö

Balance Consulting

P. 010 665 2083, Mob. 050 413 1989

PL 794, 00101 Helsinki

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 3. joulukuuta 2012 11:54
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: Ehdotus.

Hei Tatu, eli kunhan Jukka Vahtera sanoi että asiakkaat ovat kysyneet markkina osuuksista (em. Benchin tai Rankingin
yhteydessä), sekä Mervi lisäsi että Asiakastieto kertoo niitä suhteella (%:lla ) kyseisen (Benchin tai Rankingin) ryhmän
sisällä, tässä ehdotukseni miten me voisimme siihen edetä:

mailto:tatu.kaskela@balanceconsulting.fi
mailto:KL-Tietopalvelut@almamedia.fi
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Jos halutaan pysyä meidän (Balancen) kannan ja ympäristön sisällä voitaisiin tehdä esimerkiksi niin, viime vuonna
luokituksessaan Balance vastaanotti (Ari sitä teki) mm. seuraavat liikevaihtoluokat (vertailuun kaikkiin yrityksiin):

Luokituksessa määräytyvät pisteet perustuvat yrityksen sijoittumiseen käytetyillä mittareilla suhteessa sekä koko
yritystietokantaamme että yrityksen omaan toimialaan. Vertailussa kaikkiin yritystä verrataan oman kokoryhmänsä
muihin yrityksiin. Liikevaihtoon perustuvat kokoryhmät ovat seuraavat: suuret yli 40 milj.euroa, keskisuuret 6,7 - 40
milj.euroa, pienet 1,7 - 6,7 milj.euroa, minit 1 - 1,7 milj.euroa ja mikrot alle 1 milj.euroa.

Eli, kun nyt halutaan pysyä samassa toimialassa, voidaankin soveltaa samaa jakoa liikevaihdon mukaan (tai paremmin
siihen soveltuvaa), laskea yhteen lasketut liikevaihdot ja sitten ilmoittaa paljoinko siitä on kyseisen
Benchin/Rankingin yhteenlaskettu liikevaihto (markkina-osuus) ja sitten tehdä myös laskelmat markkina-osuuksista
ryhmän (Benchin, Rankingin) sisällä, Balance toimialavertailulukuun nähden. Näin mielestäni tuotaisiin esiin
asiakkaalle juuri tietoja saman yrityskoon toimiala-yrityksistä, jotka mm. ovatkin kysytyt kilpailijat tai
yhteistyökumppanit) ja jos vielä halutaan, voidaan laskea prosenttiosuudet ryhmän (Benchin) sisällä. Jos halutaan että
Balance vertailuluku on pysyvämpää, voidaan käyttää edellisvuoden lukuja (sama kun luokituksessa). Ehdottamani
algoritmin toteuttamispolku on nyt vähän pitkää, mm. poiminta Trennuksesta toimialaluokan mukaan, raportin kautta
tuodaan tiedot Exelliin ja siellä lasketaan liikevaihtojen yhteissummat/vertailuluvut (toki jos käytetään ed. vuoden
lukuja sitä ei tarvitse tehdä kovin usein), mutta sitä voidaan tutkia ja automatisoida.

Toki, samat vertailut/markkina-osuudet voidaan laskea myös Balancen olevaan yhteen laskettuun koko
toimialaliikevaihtoon, mutta pelkään että silloin pienempien ryhmien liikevaihdot/osuudet tulevat olla tosi pieniä
lukuja.

Ja vielä samoilla periaatteilla markkina- osuuksien laskuissa voidaan käyttää ulkopuolisilta em. Tilastokeskukselta
tuomaa jakajaa (toimialan vertailuluku), mutta mielestäni silloin meillä ei ole omaa vahvaa kilpailuetua.

T Rosti
Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/
_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 29. marraskuuta 2012 11:48
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: VS: Kannan tila ja laatu + täydennys.

Hei Tatu, tässä osaa aamulla puhutusta seurantakannan tilanteesta. Eli omista kopioistani löysin kopio
seurantakanastamme mm. BCDATA.SEU joka olen tehnyt 24.2.2012 ja niin kuin ehdotin yritin tutkia sen Paikkalis
Trenuksessa, jolla toteisin että silloin 24.2.2012 seurantakantamme (siitä puutuvat kaksi tuotannon lähteitä mm.
SPDATA.SEU(sisältä syystä tai toiseestiä salaiseksi asetettuja yrityksiä, joista voidaan tai on tehty tuote) ja
ULKDATA.SEU (sisältää ulkomaalaiset yritykset)), on koostunut 142 351 yrityksestä, kuten on tärkeä huomioida että
niistä on kaikenlaista …myös ei analyysikelpoisia yrityksiä. Silti eilen 28.11.2012 seurantakantamme on samoilla
perusteilla ollut 152 191 yritystä, jolloin se on kasvanut 9 840 yrityksillä, kuten taas niistä voi olla nolla (tai jopa
negatiivisia) liikevaihtoja, vain yksi tilikausi, liian pieni yritys jne.
Lähtökohtaisesti uudet yritykset tulevat Docomillin kautta (putkeen on luotu algoritmi, jolla niitä perustetaan
automaattisesti) tai tänävuonna SOL oston kautta (teknisesti samaa lopputulos kuin Docomillissa ja jos en muista
väärin niitä oli n 1200 kpl) tai kun ihminen niitä perustaa käsin.
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Sitten tällä hetkellä Katalogo, joka pitäisi suurin piirtein vastata varsinaiseen seurantaan oleviin yrityksiin on 16 492
yritystä. Toisaalta siitä onnistuin löytää vain, ilmeisesti vuoden alussa luotu pohja (ks
seurantatilanne_kopio2012.11.29.xls) jossa varsinaiseen seurannan yrityksiä on raportoitu n 12 500 kpl ja sinänsä
Katalogo 15 905 yritystä…. Ja kyllä se elää, mutta sen koko rupesi kasvamaan olennaisesti siitä lähtien kuin
vastaanotettiin 22 merkintä pienempien yritysten osalta.

T Rosti

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 28. marraskuuta 2012 9:56
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: VS: Kannan tila ja laatu

Hei Tatu, eli alla olevan viestisi mukaan, tähän liitän yhden ensimmäisiä askeleita seurannasta.., poimittu suoraan
Trennuksesta ja vaikka se ei ole täydellistä, antaa mielestäni hyvää ohjeistavaa kuvaa analysoiduista yrityksistä per
analyytikko. Aloittaen kritiikistä, jotka myös kollegojeni ovat ihan oikein tuoneet, kyseinen poiminta ei anna oikea
kuvaa työsuorituksesta em. silloin:

 poiminnasta ei näy minkälaiset yritykset on analysoitu em. Nokia Oyj ja joku pieni osakeyhtiö ovat samalla
rintamalla, käytännössä eivät ole ja parannusta tähän voitaisiin etsiä em. jos poimitaan myös
liikevaihtoluokan tai/ja taseen loppusumman mukaan.

 poiminnasta ei näy muita analyytikkojen tekemiä tehtäviä em. Henrin ja Hannan arvonmääritykset, value
kontrollit ja muut erikoistyöt, Mervin Benchit, Rangingit, kirjeenvaihto ja muut erikoistyöt, Mikan Documillin
siirrot, XBRL työt, SQL poiminnat ja muut erikoistyöt, sekä minun ulkomaalaisanalyysit, pörssiyhtiöiden
analysoinnit alustavista ja lopullisista tiedoista, Trennuksen päivitystehtävät ja poiminnat sis. SOL, kannan
laatutarkastukset jne.

 Poiminnasta ei vielä näy työtehokuutta per tunti, esimerkiksi poissaolot tai todellisten työtuntien määrä
suhteutettuna analyyseihin…

 poiminnasta ei näy jos analyytikko on tehnyt 2 tai enemmän tilikautta, tai työt silloin kuin analyytikko on
tehnyt muu kuin viimeisen tilikausi – em. pyynnöstäsi Jaanalle tekemäni poiminta, jossa hän täyttää välistä
puuttuvat tilikaudet (normaalisti vertailuvuosi).

 Uskon että löytyisi myös muita heikkouksia, mutta silti seuraavasti liitän sekä pieni Excell taulukon, että print
screenit poiminnoista:

<< Tiedosto: Tatun tilaama seuranta.docx >> << Tiedosto: Työkirja1.xlsx >>

Eli niistä näkyy että analyysimäärän perusteella tämän hetkinen leaderi on Jaana ja toiseksi paras Juha - ottaen
huomioon että ne molemmat ovat olleet suhteellisesti vähän täällä (todelliset työtunnit), molempien suoritus on
mielestäni erinomainen sekä lisäisin että molemmat ovat myös erinomaisia työkavereita. Samaa tietysti patee
Jukasta, mutta hän on kyllä ollut tänä vuonna harvemmin täällä.

P.S. Laadun osalta viimeisen tarkastus tehtiin viime viikolla ja pitää varmistaa Mikan kanssa onko listaa käyty läpi.
Ja vielä tehtyjen analyysien yhteissumma mm. 13 220 kpl (1.1.2012-27.11.2012) vastaa aikalailla meidän ”Primium
kantaan” tavallaan Katalogo tiedostoon (varsinaisessa seurannassa olevat yritykset), jotka ennen pienempien yritysten
aktivointia (22 koodilla) oli noin sen verran tai 14 000 (en muista tarkkaan). Ja toki poimintaa ja seurantaa
parannetaan sekä lähitulevaisuudessa että juoksevasti em. rullaava seuranta analysaattori-jakauman mukaan jne.

T Rosti
_____________________________________________
Lähettäjä: Kaskela Tatu
Lähetetty: 31. lokakuuta 2012 13:42
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Vastaanottaja: Dinkov Rostislav
Aihe: Kannan tila ja laatu

Meillä on tarve tietää kanna tilanne (mittarit sille, että olemmeko yli vai alle tavoitteen/viimevuoden),
koska vain faktaan pohjautuen voimme tehdä oikeita ratkaisuja resurssien ym suhteen.

Myytävät tuotteet tarvitsevat n ja n-1 vuosien tilinpäätökset, kannan reikäisyys pitäisi olla tiedossa, jotta voimme
hankkia paikkoja vaihtoehtoisilla keinoilla.

Minä tarvitse tiedon työn määrällisestä ja laadullisesta jakautumisesta tiimissä, jotta voimme tasata kuormia ja
toisaalta palkita hyvistä suorituksista.

Toivoisin, että sinä miettisit tähän keinot ja mittarit maaliin asti siten, että voimme harjoitella niille loppuvuoden ja
rakentaa jo koko ensivuoden toiminnan niiden pohjalle.

Lopputulema voisi olla Excel, jossa kokonaisnäkymä kannan työhön ja tilanteeseen jota voimme seurata.
Voimme katsoa tätä yhdessä vielä tarkemmin, jos haluat.

--
Tatu Kaskela
Liiketoimintapäällikkö
Balance Consulting
P. 010 665 2083, Mob. 050 413 1989

PL 794, 00101 Helsinki

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 3. joulukuuta 2012 11:54
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Aihe: Ehdotus.

Hei Tatu, eli kunhan Jukka Vahtera sanoi että asiakkaat ovat kysyneet markkina osuuksista (em. Benchin tai Rankingin
yhteydessä), sekä Mervi lisäsi että Asiakastieto kertoo niitä suhteella (%:lla ) kyseisen (Benchin tai Rankingin) ryhmän
sisällä, tässä ehdotukseni miten me voisimme siihen edetä:

Jos halutaan pysyä meidän (Balancen) kannan ja ympäristön sisällä voitaisiin tehdä esimerkiksi niin, viime vuonna
luokituksessaan Balance vastaanotti (Ari sitä teki) mm. seuraavat liikevaihtoluokat (vertailuun kaikkiin yrityksiin):

Luokituksessa määräytyvät pisteet perustuvat yrityksen sijoittumiseen käytetyillä mittareilla suhteessa sekä koko
yritystietokantaamme että yrityksen omaan toimialaan. Vertailussa kaikkiin yritystä verrataan oman kokoryhmänsä
muihin yrityksiin. Liikevaihtoon perustuvat kokoryhmät ovat seuraavat: suuret yli 40 milj.euroa, keskisuuret 6,7 - 40
milj.euroa, pienet 1,7 - 6,7 milj.euroa, minit 1 - 1,7 milj.euroa ja mikrot alle 1 milj.euroa.

Eli, kun nyt halutaan pysyä samassa toimialassa, voidaankin soveltaa samaa jakoa liikevaihdon mukaan (tai paremmin
siihen soveltuvaa), laskea yhteen lasketut liikevaihdot ja sitten ilmoittaa paljoinko siitä on kyseisen
Benchin/Rankingin yhteenlaskettu liikevaihto (markkina-osuus) ja sitten tehdä myös laskelmat markkina-osuuksista
ryhmän (Benchin, Rankingin) sisällä, Balance toimialavertailulukuun nähden. Näin mielestäni tuotaisiin esiin
asiakkaalle juuri tietoja saman yrityskoon toimiala-yrityksistä, jotka mm. ovatkin kysytyt kilpailijat tai
yhteistyökumppanit) ja jos vielä halutaan, voidaan laskea prosenttiosuudet ryhmän (Benchin) sisällä. Jos halutaan että
Balance vertailuluku on pysyvämpää, voidaan käyttää edellisvuoden lukuja (sama kun luokituksessa). Ehdottamani
algoritmin toteuttamispolku on nyt vähän pitkää, mm. poiminta Trennuksesta toimialaluokan mukaan, raportin kautta
tuodaan tiedot Exelliin ja siellä lasketaan liikevaihtojen yhteissummat/vertailuluvut (toki jos käytetään ed. vuoden
lukuja sitä ei tarvitse tehdä kovin usein), mutta sitä voidaan tutkia ja automatisoida.
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Toki, samat vertailut/markkina-osuudet voidaan laskea myös Balancen olevaan yhteen laskettuun koko
toimialaliikevaihtoon, mutta pelkään että silloin pienempien ryhmien liikevaihdot/osuudet tulevat olla tosi pieniä
lukuja.

Ja vielä samoilla periaatteilla markkina- osuuksien laskuissa voidaan käyttää ulkopuolisilta em. Tilastokeskukselta
tuomaa jakajaa (toimialan vertailuluku), mutta mielestäni silloin meillä ei ole omaa vahvaa kilpailuetua.

T Rosti

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/

_____________________________________________
Lähettäjä: Dinkov Rostislav
Lähetetty: 30. marraskuuta 2012 10:54
Vastaanottaja: Kaskela Tatu
Kopio: Jurvelin Mika
Aihe: D päivittäisen siirron ero....

Eron_ selitys
Hei Tatu, viime viikolla Mika kysyi minulta miksi Docomillin siirtotiedosto muodostuu olennaisesti erilaiseksi kun
viimeisen poimintavuosi muutetaan mm. 11:sta 12:staan. En kyllä itse tiennyt vastausta etukäteen mutta istuttiin
hänen koneella ja seuraavan algoritmin kautta löydettiin ratkaisun:

 ensiksi poimittiin yrityksiä niin että kohdistusvuodet ovat 2010 ja 2011 ja tuloksena tuli …en muista paljonko,
mutta tässä ratkaisun taas eilisen päivän (29.12.2012) ajankohdalla 664 yritystä:

 sitten tein poiminta niin että kohdistusvuodet ovat 2010-2012 ja yrityksiä tuli 391 kpl:

HUOM. tässä kaikki muut poimintakriteerit pysyvät muuttamattomina paitsi viimeisen kohdistusvuosi, jolloin erotus
on 664 -391=273 yritystä (29.11.2012).

Sitten siirrettiin molemmat joukot Excellin ja phaun avulla verrattiin niitä kesken (ks. kohdistus_vertailu.xls). Eli
lyhyesti sanoen tässä löytyy kaksi pääseikkaa mm:

 lähtökohtaisesti toisesta joukosta (jonka poimintavuodet ovat 2010-2012) puuttuvat yritykset jonka
viimeinen kohdistusvuosi on muu kuin 2012 (siihen kuuluvat eniten tilinpäätöksen tilikausista), vaikka niiden
tilinpäätös päätyisi 201206 – ks. em. Kuljetusliike T Päivärinta Oy y 21826151, joka on ensimmäisessä
joukossa rivillä 10 (excellin tiedostossa). Sen tilinpäätös päätyy 201206, mutta tilikausi on 18 kk, jolloin
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enemmän kuukausia kohdistuvat vuoteen 2011 (12kk) ja vuoteen 2012 (6kk), sekä samoilla perusteilla yritys
jonka tilinpäätös päättyy 201203 kohdistuu vuoteen 2011 (jos siihen kuuluvat enemmän tilikausia). Sitten
loppukädessä tässä vaiheessa vuoteen 2012 kohdistuvia yrityksiä ei vielä ole niin paljon.

 sitten toisesta joukosta voi vielä puuttua yrityksiä sen takia, että viimeisen vuoden liikevaihto, joka on 2012,
on tippunut alle 100 teur tai ei täytä joku muu/muita poimintakriteereistä.

Laitan kopio tästä viestistä myös Mikalle, niin että kokonaisuus toimii paremmin. Mika korjatkaa tai lisätkää
asioita/kommenttia, jotka en tässä huomioinut tai olen pohtinut/sanonut väärin.

T Rosti

Ystävällisin terveisin

Rostislav Dinkov, yritysanalyytikko
Kauppalehti Oy
Tietopalvelut / Balance Consulting
PL 794 00101 Helsinki, (Eteläesplanadi 20)

Puh. 010 665 2304, GSM 050 324 07 21
Fax. 010 665 2364
www.kauppalehti.fi/balance/etusivu/


