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Excel 2007 versio 
 
Invest for Excelistä on saatavilla erillinen versio Microsoftin Excel 2007:ää varten versiosta 
3.4 alkaen. 
 
Excel 2007:ssa Invest for Excelin käynnistystiedosto on nimeltään INVEST.XLSM (van-
hemmissa INVEST.XLS.) XLSM-tiedostomuotoa (makrotyökirja) on käytetty oletuksena 
Excel 2007:ssa. 
 
Valikot ja työkalurivit Excel 2007-versiossa 
 
Excel 2007:ssä ohjelman valikot ja työkalurivit löytyvät Add-ins välilehdeltä. Täysi Invest 
for Excel-valikko: 
 

 
 
Lyhyt Invest-valikko: 
 

 
 
Työkalurivi: 
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Lisää/poista erittelyrivejä 
 
Erittelyrivien muokkaaminen on tehty joustavammaksi lisäämällä lisää/poista-toiminnot. 
Rivierittelypainikkeita on myös lisätty usealle riville. 
 
Rivien lisäys ennen valittua riviä 
 
Lisätäksesi rivejä ennen valittua riviä (toisin kuin rivejä loppuun lisätessä Muokkaa riviä 
toimintoa käyttämällä), etene näin: 
Klikkaa  painiketta 

 Aktivoi Lisää/Poista sivu 
 Valitse Lisää rivejä ennen valittua riviä (valittu oletuksena) 
 Valitse rivi, jota ennen haluat lisätä rivejä 
 Syötä lisättävien rivien määrä (oletusasetus on yksi rivi) 

Klikkaa OK.  
 

 

 

 
 
Poista valitut rivit 
 
Poistaaksesi valitut rivit (toisin kuin poistaessa lopusta Muokkaa toiminnolla), etene näin: 
 
Klikkaa  painiketta 

 Klikkaa Lisää/Poista sivua 
 Valitse Poista valitut rivit 
 Valitse poistettavat rivit 

Klikkaa OK. 
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Jatka vanhaa poistosuunnitelmaa  / siirrä kirjanpitoarvo 
 
Investointitaulussa vanha investointi voidaan määrittää esiintyväksi kuukauden alussa tai 
lopussa. 
 

   
 

Valuuttamuunnos 
 
Valuutanvaihtoikkunaa on yksinkertaistettu ja toimintoja lisätty. Ikkunan ensimmäisellä 
sivulla voit määritellä ei-valuutta rivit (joita ei sisällytetä valuuttamuunnokseen). 
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Toisella sivulla voit valita valuuttakurssin sekä kaavojen muunnoksen ja tiedoston luki-
tuksen, mikäli haluat. 
 

 
 
Huomaa, että valuuttamuunnoksessa vain solujen arvot muunnetaan; kaavoja ei muuteta. 
Tämän seurauksena, esim. kaava ”=13000+5500+27000” säilyy muuttumattomana. Tämä 
voi johtaa virheellisiin tuloksiin, ellei ’Konvertoi kaavat arvoiksi’ ole valittuna. 
 
Useat samanaikaiset muunnoskurssit ovat mahdollisia: 
  

 
 
Huomioi, että kun useita valuuttakursseja on käytössä, kaavat muunnetaan aina arvoiksi. 
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Arvonalentumistestivaihtoehdot 
 
Vaihtoehdot käyttöpääoman ja rahoituspääoman sisällyttämiseen testattavan omaisuus-
erän kirjanpitoarvoon on lisätty 3.4-version arvonalentumistestilaskelmatiedostoon. 
 

 
 
Aronalentumistestioptiot-valintaikkunan voi avata painikkeesta Omaisuuserän 
kirjanpitoarvo-rivillä taseen alapuolella ja Tulos-taulukossa: 
 

   
 

Ostetun yhtiön korollisen nettovelan erittely 
 
Ostetun yhtiön korollisen nettovelan erittely on lisätty yrityskauppa/arvonmääritys-
laskelmatiedoston kannattavuusanalyysiin. Vaatii Enterprise-version. 
 

 
 
Voit valita haluatko ennakkolaskentaa vai syötätkö itse kaikki erät. 
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Avaa aktiivisen tiedoston kansio 
 
Tiedostovalikkoon on lisätty 'Avaa aktiivisen tiedoston kansio'-toiminto. Toiminto avaa 
aktiivisen tiedoston kansion uudessa resurssienhallinta-ikkunassa. 
 

Muutoksia kassavirtataulukkoriveissä 
 
Kassavirtataulukon oman pääoman rivit on siirretty ennen vieraan pääoman rivejä 
yhtenäisyyden vuoksi taseen kanssa. 
 

 
 

Muut muutokset 
 
Tuottolaskelma on nimetty Tuloslaskelmaksi. 
 
Diskontattuuun taloudelliseen lisäarvoon (DCVA) on lisätty useita korjauseriä, niin että 
tulos on vertailukelpoisempi nettonykyarvoon (NPV). 
 
Rivierittelypainikkeita on lisätty useammalle riville. 
 
Laskelmataulukot, muokkaa-alavalikko ja tietoja ohjelmasta on lisätty Invest-lyhytvalik-
koon. 
 
Edistymispalkki on lisätty useaan aikaavievään toimintoon. 
 
Osittainen lukitus-toimintoa on laajennettu sisältämään Tunnusluvut-taulukon ja Ostetun 
yhtiön korollisen nettovelan erittelyn. 
 
Kaavioihin on lisätty valuutta- ja rahayksikkötiedot. 
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