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P-Analyzer sopii niin suuren kuin pienenkin yrityksen tarpeisiin. Valitse sinulle 

sopiva versio. Laajemmat versiot sisältävät kaikki suppeampien versioiden 

ominaisuudet. Laajemman version saat listahintojen erotuksella. Ohjelmistot 

on tehty Visual Basicilla ja ne toimivat Microsoftin Excelissä. 

 
 

 
 

Tekoälyllä asiantuntijaksi – heti! 

Kaikkien yritysten täytyy julkaista tuloslaskelma ja tase omasta toiminnastaan. 

Tämän valtavan tietoaineiston avulla saat kunnon työkaluilla tarkan kuvan, missä 

kunnossa kukin yritys on. 

P-Analyzer tuottaa kaikki tunnetut analyysit tilinpäätösinformaatiosta. Voit myös 

korjailla ja täydentää tilinpäätösinformaatiota hallussasi olevalla 

lisäinformaatiolla. 

Miten ohjelmaa käytetään  

1. Syötä / hae tuloslaskelma ja tase sellaisenaan. Valmiit syöttötaulukot yli 10 

yhtiömuodolle ja kielelle (su + ru + eng)  

2. Tee tarkennuksia tilinpäätöksen lukuihin tarpeesi mukaan. Yleensä tarkennuksia 

ei tarvita. 

3. Ohjelma tekee automaattisesti kaikki keskeiset raportit numeroina ja 

grafiikkana.  

Laajemmat versiot tuottavat erikoisraportteja ja tekoälyennusteita käskynappeja 

klikkaamalla. Valmiita raportteja on yli 200 sivua. 

4. Saat halutessasi kaikki ohjeet, määritelmät, kaavat ja tulkintaohjeet näkyviin 

hiirtä klikkaamalla. 
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Noin 100 pörssiyhtiön v 2012 - 2016 tilinpäätökset 

vertailuja ja arvonmäärityksiä varten 

Ohjelman mukana tulevien yritysten tilinpäätöksistä voit tehdä Graafisen 

Terveystodistuksen, Kriisianalyysin ja arvonmääritykset ennen omia 

sijoituspäätöksiä. Varsinkin uusien listayhtiöiden analyysit ovat yleensä varsin 

"puhuttelevia". 

 

Voit aloittaa tuottavan työ heti 

valitsemallasi ohjelmistoversiolla 

Laajemmat versiot sisältävät kaikki halvempien versioiden ominaisuudet.  

Voit laajentaa versiota listahintojen erotuksella. 

P-Analyzer Basic hinta 600 e + alv 

Tuottaa kaikki perusanalyysit heti. Syötä tilinpäätös ja valitse 

Sisällysluettelosta haluamasi raportit katseltavaksi, tulostukseen ja 

sähköpostilevitykseen. 

 

Tietojen haku tai uusien syöttö (kuka tahansa osaa syöttää uudet tiedot): 

Virallisen tuloslaskelman ja yhteisten tietojen syöttötaulukko 

 - yli 10 erilaista tilinpäätöskaavaa valmiina, itse voi tehdä lisää 

Virallisen taseen Vastaavaa-puolen syöttötaulukko (Varat) 

Virallisen taseen Vastattavaa-puolen syöttötaulukko (Velat) 

Liitetietojen ja muiden oikaisujen syöttötaulukko 

       - oikaisuja voi tehdä myös suoraan kaikille tilinpäätöksen riveille 

Automaattisesti tuotetut raportit: 

Analyysi virallisesta tilinpäätöksestä 

Bruttotuloksella alkava tuloslaskelma (pienyrityksille sallittu virallinen 

esitysmuoto) 
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Yritystutkimus ry:n määrittelemät tunnusluvut ja niiden grafiikka 

Kirjanpitolautakunnan (KILA) suosittelemat tunnusluvut 

Kustannusrakenneanalyysi liiketoiminnasta 

Graafinen kassakriisianalyysi ja ylivelkaantuminen 

Laaja kassavirtalaskelma (tehdään tekoälyllä tuloslaskelman ja taseen luvuista) 

Suppea kassavirtalaskelma Yritystutkimus ry:n vuoden 2011 suosituksen mukaan  

Kirjanpitolautakunnan suosituksen muotoa noudattava Rahoituslaskelma (tehdään 

tekoälyllä tuloslaskelman ja taseen luvuista) 

Osakekannan arvonmääritys kaikilla perusmenetelmillä (10 eri menetelmää) 

Arvonmääritys perustuen max 100 vuoden nettotulosennusteisiin 

Liiketoiminnan arvonmääritys kaikilla perusmenetelmillä 

Laajennettu Free Cash Flow- menetelmä arvonmääritykseen  

Arvonmääritys perustuen max 100 vuoden kassavirtaennusteisiin 

P- lukuanalyysi sisältäen konkurssiennusteen ja kouluarvosanan 

Laaja graafinen terveystodistus 

EVA-analyysi ja EVA-analyysin tulkintaohjeet 

Profit-analyysi (tilinpäätösanalyysin tärkeimmät tiedot yhdellä A4:llä) 

Henkilöstön vaikutus tulokseen 

Taulukko omaehtoista laskentaa varten  

PIKA-ANALYYSI (Tärkeimmät tunnusluvut tulkintaohjeineen) 

KRIISIN TUNNISTAMINEN (Kassakriisiä ennakoivat tunnusluvut tulkintaohjeineen) 

Grafiikka mistä tahansa hiirellä valituista riveistä. Grafiikkaan voi valita monta 

riviä samasta yrityksestä tai saman rivin monesta eri yrityksestä. Tallennus 

suoraan Excel-tai pdf-muotoon sähköpostijakelua varten. 

Saat hiiren klikkauksella kaikki termit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Samalla 

saat myös kaikki määritelmät, kaavat ja tulkintaohjeet näkyviin. 

Ohjelma tuottaa myös Yritystutkimus ry:n määrittelemän oikaistun tuloslaskelman 

ja taseen. Näet heti kaikkien tehtyjen oikaisujen vaikutuksen tilinpäätökseen. 
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P-Analyzer Pro hinta 900 e + alv 

Tuottaa kaikki tilinpäätöksestä tehtävissä olevat analyysit. Ylläpitona saat 

kaikki yleiskäyttöiset uudet analyysit. Voit itse lisätä yrityskohtaisia / 

toimialakohtaisia erikoisraportteja vapaasti ohjelmistoon kopioimalla pohjaksi 

sopivin jo olemassa oleva raportti (>200 kpl). 

 

Pro sisältää kokonaisuudessaan Basic- version. Lisäksi siinä on: 

Osavuosikatsauksien syöttö, joista Pro tuottaa automaattisesti kaikki analyysit 

Tuloslaskelman, taseen, tunnuslukujen ja kassavirran par-analyysi 

Par-analyysin tulkintaohjeet 

Automaattisesti tehty tekstimuotoinen tilinpäätösanalyysin yhteenveto (A4, 

vapaasti editoitavissa) 

Kuvakirjat 

 

Saat yhdellä hiiren klikkauksella kaikki keskeiset P-Analyzerin analyysit ja 

ennusteet Kuvakirjaksi (valmiina yli 30 sivua). 

 

Jokaisen grafiikkasivun (Excel-taulukko) saa pelkkänä grafiikkana (A4-vaaka) tai 

tulkintaohjeiden kanssa (A4-pysty).  

 

Tulostus onnistuu kaikissa Excelin sallimissa muodoissa, myös suoraan pdf-

muotoon sähköpostijakelua varten. 

 

Kuvakirjan grafiikoista voi itse tehdä uusia sivuja Kuvakirjaan vain valitsemalla 

hiirellä grafiikkaan mitkä tahansa uudet tiedot P-Analyzeristä.  

Grafiikoita voi myös muotoilla kaikilla Excelin käskyillä. 
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P-Analyzer Enterprise tekoälyennusteohjelmisto 
hinta 1700 e + alv 

Enterprise- versiosta on erityisversio tilintarkastajille (Auditor) 

Enterprise sisältää kokonaisuudessaan Pro- version. Lisäksi siinä on: 

Osinkojen maksukyky- analyysin  

Nopea vuosibudjetointimalli  

Tekoälyennusteiden teko:  

1. Syötä 2 vuoden tuloslaskelmat ja taseet ohjelmaan. Poista kertaluoteiset erät 

tarvittaessa. 

2. Anna vähintäänkin kasvu- %. Ohjelma poimii loput noin 300 muuttujan arvoa 

lähtövuosien analyyseistä. Mitään kustannuksia tai tuottoja ei “unohdu” 

ennusteesta. 

3. Tekoäly tuottaa automaattisesti kaikki ennusteet ja niiden analyysit numeroina 

ja grafiikkana. 

4. Ennusteita voidaan tarkentaa tekemällä korjauksia suoraan tuloslaskelman ja 

taseen eri riveille. 

Tekoäly laskee korjauksen kaikki heijastusvaikutukset tuloslaskelman ja taseen 

muihin lukuihin. 

Sijoitustoiminnan työkalut Enterprisessä 

Automaattinen 1 v tekoälyennuste + kaikki analyysit yhtä käskyä klikkaamalla 

Anna vain liikevaihdon kasvu. Ohjelma poimii muut noin 300 ennusteolettamusta 

edellisten vuosien analyyseistä. 

Automaattinen seuraavan vuoden näkymät- raportti (NextYear- analyysi) 

Anna pessimistinen, todennäköinen ja optimistinen kasvuennuste seuraavalle 

vuodelle. 

Saat hiiren klikkauksella rinnakkain 2 v toteutuneet + 3 tekoälyllä tehtyä 

ennustevaihtoehtoa tuloslaskelmasta, taseesta, kassavirroista, tunnusluvuista ja 

yrityksen arvosta kaikilla menetelmillä. 
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Nopea arvonmääritys osavuosikatsauksen mukaan (Arvo2- analyysi) 

Syötä vain yksi luku eli Tulos/Osake, niin saat täydellisen nettotulokseen 

perustuvan arvonmäärityksen. Profit- ja Enterprise- versioissa saat lisäksi 100 

erilaista arvonmääritystä ja niistä tehdyn grafiikan.  

V 2017 aikana pörssikurssit ovat muuttuneet hämmästyttävän tarkasti jokaisen 

osavuosikatsauksen jälkeen vastaamaan sellaista tulevaisuuden näkymää, jossa 

tuottovaatimus (%) + vuosikasvu (%) = 10 %. Suurin syy tähän 

”ennustetarkkuuteen” on, että suursijoittajat käyttävät juuri tätä menetelmää 

sijoituksissaan.  

Pörssikurssiin liittyvät odotukset. Millaista tulos- tai kassavirtakasvua päivän 

kurssi edellyttää lähivuosina? 

Yhteenveto 9 eri menetelmällä lasketuista yrityksen/osakkeen arvoista 

Substanssiarvon, tuottoarvon, FCF-arvon tulkinta ja tekoälyarvio menetelmän 

soveltuvuudesta juuri tässä tapauksessa 

Verotuksessa käytettävä arvo yrityksestä 

 

P-Analyzer Profit (hinta 2200 e + alv) 

Profit sisältää kokonaisuudessaan Enterprise- version. Lisäksi siinä on: 

Yrityksen tai osakkeen arvonnousun todennäköisyys- analyysi  

Osavuosikatsauksesta tekoälyllä tarkka koko vuoden ennuste automaattisesti 

Yrityskaupan hallinta ja yritysfuusioihin tai konsolidointeihin liittyvä laskenta 

ohjeineen (P-Analyzer Fuusio) 

Yrityksen arvo grafiikkana tuottovaatimuksen ja nettotuloksen/vapaan kassavirran 

funktiona perustuen automaattisesti tehtyyn 100 arvonmääritykseen valitulla 

menetelmällä 

Voit vaihtaa kielen toiseksi hiiren klikkauksella koska tahansa.  

Profit Int- versiossa on automaattisesti kaikki kielet, nyt suomi, ruotsi ja englanti. 

Muissa versioissa kielet ovat lisähinnoiteltuja ominaisuuksia. 
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Täydellinen muokattavuus 

Voit kopioida minkä tahansa perusraportin (valmiina yli 200 sivua erilaisia 

raportteja) ja tehdä siitä oman lisäraportin ohjelmistoon kaikilla Excelin keinoilla. 

Voit myös tehdä uusia toimintoja ohjelmistoon tallentamalla/nauhoittamalla tai 

ohjelmoimalla uusia omia makroja rajattomasti. 

Voit tehdä myös kokonaan uuden raportin ohjelmistoon ja voit linkata uusiin 

raportteihin (taulukoihin) myös ulkopuolisten järjestelmien (esimerkiksi 

kirjanpitojärjestelmän) tietoja. 

Voit myös syöttää ohjelmistoon mitä tahansa uutta tietoa ja käyttää sitä yhdessä 

muiden ohjelmistossa olevien tietojen kanssa omissa raporteissasi. 

Voit myös automatisoida/parantaa ennusteolettamusten antamista, jos teet 

jatkuvasti samanlaisilla olettamuksilla ennusteita. Ohjelmiston tekoälyennusteissa 

olettamusten antaminen on jo viety äärimmilleen, mutta kaikki saatavilla oleva 

lisätieto parantaa ennusteiden laatua.   

Ohjelmiston avulla saat kaiken irti tilinpäätösinformaatiosta.  

Ainoa käytännön rajoitus on oma osaamisesi ja sekin paranee oleellisesti 

ohjelmistossa olevan tekoälyn ansiosta. 


