P-Analyzer sopii niin suuren kuin pienenkin yrityksen tarpeisiin.
Laajemmat versiot sisältävät kaikki suppeampien versioiden ominaisuudet.
Laajemman version saat listahintojen erotuksella.

Tekoälyllä asiantuntijaksi – heti!
Kaikkien yritysten täytyy julkaista tuloslaskelma ja tase toiminnastaan.
Tämän valtavan tietoaineiston avulla saat kunnon työkaluilla tarkan kuvan,
missä kunnossa kukin yritys on.
Voit syöttää itse tilinpäätöksen suoraan ohjelmistoon tai pyytää asiakasta syöttämään
oman tilinpäätöksensä erilliseen P-Analyzerin syöttöohjelmaan.
Voit myös siirtää apuohjelmalla kirjanpitojärjestelmästä tai Asiakastiedon VOITTO-cd:ltä
tilinpäätöksiä suoraan P-Analyzeriin. Lisäksi voit tilata SBB:ltä viimeisimpiä julkisia
tilinpäätöksiä P-Analyzer-muodossa.
P-Analyzer tuottaa kaikki tunnetut analyysit tilinpäätösinformaatiosta.
Voit myös täydentää tilinpäätösinformaatiota hallussasi olevalla lisätiedoilla.

Miten ohjelmaa käytetään
1. Syötä / hae tuloslaskelma ja tase sellaisenaan.
2. Tee tarkennuksia tilinpäätöksen lukuihin tarpeesi mukaan.
3. Ohjelma tekee automaattisesti kaikki keskeiset raportit numeroina ja grafiikkana.
Laajemmat versiot tuottavat syväanalyysejä ja tekoälyennusteita käskyjä klikkaamalla.
Valmiita raportteja on yli 200 sivua. Valitse niistä sopivimmat.
Voit myös editoida Excelin keinoilla valmiista raportista oman erikoisraportin.
4. Saat kaikki ohjeet, määritelmät, kaavat ja tulkintaohjeet näkyviin hiirtä klikkaamalla.

Sisällysluettelo
Voit aloittaa ohjelmiston käytön heti. Syötä vain tilinpäätös ja valitse sisällysluettelosta raportit,
joita haluat katsella, tulostaa, tallentaa (pdf,Excel) tai lähettää eteenpäin.
Kaikki raportit ovat editoitavissa olevia Excel- taulukoita A4-koossa.
Taulukon nimi

Kuvaus

Tietojen syöttö Analyzeriin ja Käskyt
A
Tulos
Om
Vel
Liite
Käskyt

Aloitustaulukko (Pikaohjeet, käyttöoikeustiedot ja tärkeimmät käskynapit)
Tuloslaskelman syöttötaulukko, jossa voi eritellä muuttuvat ja kiinteät kulut.
Taseen Vastaavaa-puolen syöttötaulukko (Omaisuus, Varat)
Taseen Vastattavaa-puolen syöttötaulukko (Velat)
Liitetietojen ja muiden oikaisujen syöttötaulukko
Lisäanalyysien, ennusteiden, syöttötietojen ja muotoilujen käsky- taulukko

Tärkeimmät valmiit raportit Analyzerissä
Tunn
KLana
Health
Kriisi
Kassa
Arvo
Oma3
Profit
HelpGra10

Yritystutkimus ry:n (YTN) määrittelemät tunnusluvut ja niiden grafiikka
Kustannusrakenneanalyysi liiketoiminnasta
Laaja graafinen terveystodistus
Kassakriisin tunnistaminen ja ylivelkaantuminen
Tekoälyllä tuloslaskelman ja taseen luvuista tehty laaja kassavirtalaskelma
Osakekannan arvonmääritys kaikilla perusmenetelmillä
Kriisiä ennakoivat tunnusluvut tulkintaohjeineen - esimerkki Oma- raportista
Profit-analyysi, tilinpäätösanalyysin tärkeimmät tiedot yhdellä A4:llä.
Grafiikka mistä tahansa valituista riveistä. *** Grafiikka päivittyy Rivi-helpit- käskyllä ***

Tärkeimmät syväanalyysit

(tehtävä/päivitettävä ennen tulostusta Käskyt- taulukon käskyillä)
Tekoälyllä tehty tuloslaskelman Par-analyysi
Summary
Automaattisesti tehty tekstimuotoinen tilinpäätösanalyysin yhteenveto
Yhteenveto 9 eri arvonmäärityksestä. Tekoälyarvio menetelmien soveltuvuudesta juuri tähän yritykseen.
Yhteenveto
Pörssikurssiin liittyvät odotukset. Millaista tulos- tai kassavirtakasvua päivän kurssi edellyttää lähivuosina?
Markkinaodotukset
Tulos

Valmiit lisäanalyysit ja työkalut Analyzerissä
P
Kassa2
Rahoitus
Henkilöstö
EVA
Osav
Budjetointi

P-lukuanalyysi sisältäen konkurssiennusteen ja kouluarvosanan
Tekoälyllä tuloslaskelman ja taseen luvuista tehty suppea kassavirtalaskelma
Tekoälyllä tuloslaskelman ja taseen luvuista tehty Rahoituslaskelma
Henkilöstön vaikutus tulokseen
EVA-analyysi ja arvonmääritys tulkintaohjeineen
Osavuosikatsauksen syöttö. Tuottaa kaikki analyysit osavuosikatsauksen pohjalta.
Nopea vuosibudjetointimalli (raportti + useita käskynappeja eri toimintoihin)

Arvonmäärityksen lisäanalyysit
Arvo2
Arvo3
FCF
FCF2
Share
Conso

(tarvitaan sijoitustoiminnassa ja yritysjärjestelyissä)

Max 100 vuoden nettotulosennusteet + graafinen Value-analyysi + Nopea arvonmääritys
Liiketoiminnan arvonmääritys kaikilla perusmenetelmillä
Laajennettu Free Cash Flow-menetelmä arvonmääritykseen + graafinen Value-analyysi
Max 100 vuoden kassavirtaennusteet. Sisältää käskynapin, joka tekee Value-analyysin.
Osakkeen arvonnousun todennäköisyys. Ennakoi tulevaa kehitystä omistajan näkökulmasta.
Yrityskaupan hallinta ja yritysfuusioihin tai konsolidointeihin liittyvä laskenta ohjeineen

Omien lisäraporttien tekeminen Analyzeriin
Oma
Oma1
Oma2
Oma3

Taulukon kopioiminen omaehtoista laskentaa varten - käskynapit ja ohjeet
Tyhjä taulukko Oma- raporttien tekoa varten
PIKA-ANALYYSI (Tärkeimmät tunnusluvut tulkintaohjeineen) - esimerkki Oma- raportista
Kriisiä ennakoivat tunnusluvut tulkintaohjeineen - esimerkki Oma- raportista
*** Voit lisätä uusien Oma- taulukoiden tiedot sisällysluetteloon
*** Voit lisätä Excelin käskyllä uusia (tyhjiä) rivejä muuallekin Sisällysluettelossa.

Oikaistu tilinpäätös Analyzerissä
OikTulos
OikOm
OikVel

Liitetiedoilla oikaistu tuloslaskelma
Liitetiedoilla oikaistu varallisuus eli vastaavaa-puoli
Liitetiedoilla oikaistut velat eli vastattavaa-puoli

Ohjeita
Virheet
Syöttöohjeet
Ohjeet
Param
Helpf

Yleisimpien virhetilanteiden korjausohjeet
Tietojen syöttö Analyzer-ohjelmaan
Analyzer-ohjelman käyttöohjeet
Oletusarvot veroasteelle ja minimikassalle (yleensä näitä ei tarvitse muuttaa)
Rivi-helppien tekstit: Kaikki käsitteet, määritelmät, laskentakaavat ja tukintaohjeet

Standard-ohjelma
Virallisen tilinpäätöksen syöttöohjelma, max 10 vuoden luvut.
TulosKon
OmKon
VelKon
LiiteKon
Käskyt
TunnKILA
TunnYTN
Rahoitus
Analyysi
Kaavat
Conso
BruttoTulos
Ohjeet

Tuottaa automaattisesti viralliset (local) tunnusluvut ja rahoituslaskelman.
Virallisen tuloslaskelman (konsernituloslaskelman) ja yhteisten tietojen syöttötaulukko
Virallisen taseen Vastaavaa-puolen syöttötaulukko (Omaisuus)
Virallisen taseen Vastattavaa-puolen syöttötaulukko (Velat)
Liitetietojen ja muiden oikaisujen syöttötaulukko
Syöttötietojen ja muotoilujen käsky-taulukko
Kirjanpitolautakunnan (KILA) suosittelemat tunnusluvut
Yritystutkimus ry:n määrittelemät tunnusluvut ja niiden grafiikka
Kirjanpitolautakunnan suosituksen muotoa noudattava Rahoituslaskelma
Analyysi virallisesta tilinpäätöksestä
Virallisten tunnuslukujen kaavat (Kirjanpitolautakunnan ohjeet)
Yrityskaupan hallinta ja yritysfuusioihin tai konsolidointeihin liittyvä laskenta ohjeineen
Bruttotuloksella alkava tuloslaskelma (pienyrityksille sallittu virallinen esitysmuoto)
Standard-ohjelman käyttöohjeet

Prognosi-ohjelma
Tekee tekoälyennusteita annetuilla oletuksilla.
Täydentää automaattisesti puuttuvat lähtöarvot toteutuneiden vuosien analyyseistä.

Yleensä riittää, kun annat vain liikevaihdon muutosprosentin.
Tulos
Om
Vel
Liite
TulosEuro
OmEuro
VelEuro
LiiteEuro

Tuloslaskelman ennusteoletusten syöttötaulukko (oletusarvot valmiina)
Taseen Vastaavaa-puolen ennusteoletusten syöttötaulukko (Omaisuus/Varat)
Taseen Vastattavaa-puolen ennusteoletusten syöttötaulukko (Velat)
Liitetietojen ja muiden oikaisujen ennusteoletusten syöttötaulukko
Tuloslaskelman euro-oletusten syöttötaulukko
Taseen Vastaavaa-puolen euro-oletusten syöttötaulukko
Taseen Vastattavaa-puolen euro-oletusten syöttötaulukko (Velat)
Liitetietojen ja muiden tarkennusten syöttötaulukko

Par

Tekee Käskyt- taulukon käskyllä Par-analyysin Analyzer-ohjelmassa olevalle yritykselle

Tuloslaskelman par-analyysi
Taseen Vastaavaa-puolen par-analyysi (Omaisuus)
Vel
Taseen Vastattavaa-puolen par-analyysi (Velat)
Liite
Liitetietojen par-analyysi
Tunn
Tunnuslukujen par-analyysi
Kassa
Kassavirran par-analyysi
Tulkintaohjeet Par-analyysin tulkintaohjeet
Text
Vapaasti editoitavissa oleva tekstimuotoinen tilinpäätösanalyysin yhteenveto
Summary
Automaattisesti tehty tekstimuotoinen tilinpäätösanalyysin yhteenveto
Tulos
Om

NextYear
Tulos
Om
Vel
Kassa
Tunn
Arvo

Tekee Käskyt- taulukon käskyllä kolme erilaista seuraavan vuoden tekoälyennustetta
Tuloslaskelmaennusteet (pessimistinen - todennäköinen - optimistinen)
Taseen Vastaavaa-puolen ennusteet
Taseen Vastattavaa-puolen ennusteet
Kassavirtaennusteet (pessimistinen - todennäköinen - optimistinen)
Tunnusluvut rinnakkain (2v toteutuneita + 3 vaihtoehtoista ennustetta)
Yrityksen/osakkeen arvo (pessimistinen - todennäköinen - optimistinen)

Sijoitustoiminnan työkalut
Osav

Osavuosikatsauksen syöttö. Tuottaa kaikki analyysit osavuosikatsauksen pohjalta.

ValueSummary
Yhteenveto

Tekoälyarviot arvonmäärityksistä
Yhteenveto 9 eri arvonmäärityksestä. Tekoälyarvio menetelmien soveltuvuudesta juuri tähän yritykseen.

Substanssiarvon tulkinta ja menetelmän soveltuvuus juuri tässä tapauksessa
Tuottoarvo
Tuottoarvon tulkinta ja menetelmän soveltuvuus juuri tässä tapauksessa
FCF-arvo
FCF-arvon tulkinta ja menetelmän soveltuvuus juuri tässä tapauksessa
Matemaattinen arvo
Verotuksessa käytettävä arvo yrityksestä
Pörssikurssiin liittyvät odotukset. Millaista tulos- tai kassavirtakasvua päivän kurssi edellyttää lähivuosina?
Markkinaodotukset
Substanssiarvo

Value-analyysi
Value
GraValue
Help

Graafinen arvonmääritys

100 arvonmääritystä valitulla menetelmällä numeroina (1 - 100 v omia ennustearvoja)
Yrityksen arvo tuottovaatimuksen ja nettotuloksen tai vapaan kassavirran funktiona
Value-analyysin ohjeet

Maksukyky
Maksukyky

Tekee osinkojen Maksukyky-analyysin Analyzer-ohjelmassa olevalle yritykselle.

Special-raportit
Tärkeimmät Special-raportit tulevat automaattisesti taulukoihin Kriisi ja Profit.
Special-raportteihin pääsee Käskyt- taulukon käskynapilla Tee Special-raportti.
Ohjelmiston mukana tulee muutamia valmiita Special- malliraportteja.
Voit tehdä itse lisää Special- raportteja editoimalla valmiita malliraportteja.
Teko- ohjeet ovat valmiiden Special- raporttien taulukossa Ohjeet.
***Special- raportteja tarvitaan vain, jos halutaan tehdä omia täysin erillisiä lisäohjelmistoja Analyzeriin***
*** Normaalisti omat lisäraportit kannattaa tehdä Oma- taulukon ohjeiden mukaan tai Kuvakirjoina ***

Kuvakirjat

Saat hiiren klikkauksella kaiken grafiikaksi.

Kuvakirjoja on useita. Alla on KuvakirjaOrig:in sisällysluettelo.
Editoi/täydennä siitä itsellesi sopiva, jos teet omia kuvakirjoja/lisätaulukoita.
Tulostuksessa käytettävä kuvakirja täytyy tehdä ensin käskyllä KUVAKIRJA.
Sisällysluettelo
Yhteenveto

Numeerinen yhteenveto (tulos-tase-tunnusluvut-kassavirta)

Tulos

Tuloslaskelman keskeiset kannattavuusluvut
Tuloslaskelman keskeiset kustannuserät
Tuloslaskelman keskeiset tulosrivit

Tuloslaskelma
Tulos2
Tulos3

Liikevaihdon muutoksen vaikutus
JoustoIndex1
JoustoIndex2
KLana

Liikevaihdon muutoksen vaikutus käyttöpääomaan ja jalostusarvoon
Liikevaihdon muutoksen vaikutus muuttuviin, kiinteisiin ja korkokuluihin
Kustannusrakenneanalyysi liiketoiminnasta (%)

Tase
Om
Vel
Investoinnit
Riski

Taseen varat pääluokittain (Vastaavaa)
Taseen oma pääoma ja velat pääluokittain (Vastattavaa)
Investointien taso suhteessa poistoihin
Epävarmat tase-erät

Kassavirta
Kriisi
Kassa
Rahoitus
Maksuvalmius

Kassakriisin tunnistaminen ja ylivelkaantuminen
Kassavirtalaskelman pääkohdat Yritystutkimus ry:n vuoden 2011 suosituksen mukaan
Rahoituslaskelman pääkohdat Kirjanpitolautakunnan suosituksen mukaan
Maksuvalmiuden keskeiset tunnusluvut

Kasvu
Kasvu
Kasvu%

Kannattavuus ja kasvu (euro)
Kannattavuus ja kasvu (%)

Kannattavuuden tunnusluvut
Kierto

Kannattavuuden tunnusluvut (%)
Käyttöpääoman kiertoajat (vrk)

TulosJakoB

Keskeisten sidosryhmien osuus myyntituloista (yritys-verottaja-rahoittaja-henkilöstö)

TulosJakoN

Keskeisten sidosryhmien osuus myyntituloista verojen jälkeen
Keskeisten sidosryhmien osuus myyntituloista verojen jälkeen

Kannattavuus

Tuloksen jakautuminen sidosryhmille

TulosKakku

Henkilöstön vaikutus tulokseen
Henkilöstö
HenkEuro
HenkTase

Henkilöstön vaikutus tulokseen
Henkilöstökulueuron tuotto
Varat ja velat per henkilö

Yrityksen arvo
Arvo
Arvo2
Arvo3

Yrityksen arvo eri kertoimien mukaan (p/e, ev/ebit, ev/ebitda, p/b ja p/s )
Yrityksen osakkeen arvo eri kertoimien mukaan (p/e, ev/ebit, ev/ebitda, p/b ja p/s )
Yrityksen osakkeen arvo tulevien nettotulosten ja vapaiden kassavirtojen mukaan

Kuvakirjat voi tulostaa pelkkänä grafiikkana (vaaka-A4) tai grafiikka+tulkintaohjeet (pysty-A4).

