
ÄLYKÄS TILINPÄÄTÖSANALYYSI 
Miten tunnistan kriisiyrityksen ennen muita 
 

Taloudellisiin vaikeuksiin ajautunut yritys aiheut-

taa tappioita kaikille sidosryhmille – omistajil-

le/sijoittajille, luotonantajille, tavaratoimittajil-

le/yhteistyökumppaneille ja myös työntekijöille ja 

verottajalle. Jos havaitset kriisiytymisen ennen 

muita, niin ehdit ehkä pelastaa omat saatava-

si/sijoituksesi ennen yrityksen maksukyvyttö-

myyttä. Aina kannattaa tutkia etukäteen taloudel-

listen panostusten riskit. Sijoittajaguru Warren 

Buffett sanoi yksinkertaistaen, että sijoitustoimin-

nassa tarvitaan vain kahta sääntöä. Sääntö1: Älä 

koskaan menetä rahaa. Sääntö 2: Älä koskaan 

unohda sääntöä 1.  

 

Koulutuksessa analysoimme todellisten yritysten 

tilinpäätöksiä (koulutusaineistossa on noin sadan 

yrityksen tilinpäätökset) P- Analyzer Graafinen 

Tunnusluku –, Arvo- ja Kassakriisinalyysi- oh-

jelmistolla, jonka saat henkilökohtaiseen käyttöösi 

koulutuksen jälkeen. Ohjelmiston tarkka kuvaus 

on osoitteessa www.sbb.fi. 

 

Opetusta on helpompi seurata, jos tuloslaskelma 

ja tase ovat entuudestaan tuttuja. Tämä sopii hy-

vin kurssin Miten tulkitsen tasetta ja tuloslaskel-

maa jatkokurssiksi! 

 

KOULUTTAJA  

Taloustieteen tohtori Pekka Aho,  

SBB -Solutions for Business and Brains Oy 

 

AIKA JA PAIKKA 

to 22.03.2018 Helsinki  

Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3  

ti 12.06.2018 Helsinki  

Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3  

 

ILMOITTAUTUMINEN 

puh. (09) 696 2950,  www.yritysakatemia.fi  

s-posti: ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi 

 

OSALLISTUMISMAKSU    

590 euroa + alv laskutetaan ilmoittautumisen 

jälkeen. Koulutus, materiaali, kahvit ja lounas 

sisältyvät hintaan. 

 

 
OHJELMA klo 9.00–16.00 

• Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu ja 

materiaalin jako klo 8.30 

• Lounas klo 12.00–13.00 

• Iltapäiväkahvi klo 14.00 

• Koulutus päättyy klo 16.00 

 

 

KRIISIYRITYKSEN TUNNUSMERKIT 

• Tuloslaskelman ja taseen tärkeät rivit 

• Keskeiset kriisiä ennakoivat (yhdistel-

mä)tunnusluvut 

  

PIENYRITYKSEN/PERHEYRITYKSEN ERITYIS-

PIIRTEET 

 

MITEN RAHA OIKEASTI LIIKKUU? 

• Miksi tuloslaskelma ei kuvaa rahan liik-

kumista? 

• Miten tuloslaskelmasta ja taseesta voi 

laskea kassavirrat? 

• Kassavirtalaskelma paljastaa maksuval-

miusongelmat 

 

HYVIEN JA HUONOJEN YRITYSTEN  

ANALYYSEJÄ  

• Onko yrityksellä maksukykyä? 

• Millä todennäköisyydellä yritys ajautuu 

taloudellisiin vaikeuksiin lähivuosina? 

• Onko velkaa liikaa? 

• Esimerkkejä eri toimialoilta:  

• Anttila, Hong Kong, Suomi-Soffa, Wulff, 

Tokmanni, Stockmann …. 

• Talvivaara, Uutechnic Group, Honkara-

kenne, SRV, YIT, Kotipizza, Suomen Ko-

tikylmiö …. 

• Töölön Matkatoimisto, Nova Group, 

Nurminen Logistics, Pöyry, Silmäasema, 

Terveystalo … 

• (Pienten) yritysten analyysejä. Voit valita 

itse yli 200 000 yrityksen joukosta. 

 

ANALYYSIT SIJOITUSTOIMINNAN TUEKSI 

• H1 ja Q3 ovat arvokkaimmat raportit si-

joitustoiminnassa 

• Miten muutan tilinpäätösanalyysin en-

nusteeksi? 

• Grafiikka näyttää tulevaisuuden suunnan 

(trendikäyrät) 

• Tilinpäätösennusteiden tekeminen teko-

älyllä 

• Yrityksen arvonmääritys ennusteiden 

avulla 

• Mihin kannattaa nyt sijoittaa ja missä 

suurimmat riskit?  

 

Kurssiin sisältyy laaja P- Analyzer Graafinen 

Tunnusluku –, Arvo- ja Kassakriisinalyysi-

ohjelmisto ja noin sadan yhtiön tilinpäätökset 

vertailuaineistoksi. Ohjelmistoon voidaan syöttää 

minkä tahansa yrityksen/yhteisön tuloslaskelma ja 

tase. Ohjelmiston arvo on 240 €. 

  

PERUUTUSEHDOT 

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä 

muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta 

tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismak-

su kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. 

http://www.sbb.fi/

