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Version 3.8.5 
 
Invest for Excel version 3.8.5 (kompilation 3.8.500) innehåller nya funktioner och korrigeringar 
implementerade efter version 3.8 kompilation 3.8.001 och innehåller även en ny digital signatur. 
 

 
 
 

Microsoft Excel versioner som stöds 
 
Invest for Excel 3.8.5 stöds för Microsoft Excel versions 2007, 2010, 2013 och 2016 (inklusive 
Office 365 desktop) i Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10. 
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Digital signatur giltig till och med augusti 2019 
 
Invest for Excel programkod signeras för närvarande med en digital signatur som är giltig till och 
med 10 augusti 2019. 
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Bulgariska språket 
 
Bulgariska språket samt manual finns tillgänglig. 
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CAPM-kalkyl för avkastningskrav på eget kapital 
 
CAPM-kalkyl för avkastningskrav på eget kapital kan användas i WACC-kalkylrutan. 
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Utskriftsoptioner för Monte Carlo-simulering 
 
Vid utskrift av Monte Carlo-simulering kan du lätt välja från 5 olika vyer att skriva ut. 
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Monte Carlo-simuleringens utskriftsoptionerna kan nås också vid massutskrift. 
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Totalrader 
 
Totalrader kan läggas till Resultaträkningen från meny. 
 

 
 

 
 

Totalrad kan läggas till före eller efter vald resultaträkningsrad. 
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En formel skapas automatiskt och beskrivande text kan läggas till i textområdet. 
 

 
 
Formeln kan fritt editeras så raden kan användas för att visa vilken information som helst. 
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Totalrad som lagts till kan tas bort med samma funktion. 
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Konsolideringens investeringssammandrag 
 

Göm kolumner 

 
Konsolideringens investeringssammandrags kolumner kan gömmas. 
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Planmässiga avskrivningar 

 
Konsolideringens investeringssammandrags visar planmässiga avskrivningar om kalkylmässiga 
avskrivningar är i bruk. 

 

 
 
 

 
 
 

Invest for Excels arkivmeny kallas "IFE Arkiv" 
 
Invest for Excels arkivmeny kallas "IFE Arkiv" för att skilja från Microsoft Excels arkivmeny, som 
alltid är synlig. 
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"Tillbaka till Lönsamhetsanalys"-tryckknapp 
 
En "Tillbaka till Lönsamhetsanalys"-tryckknapp (<) finns i Jämförelsefilens Lönsamhetsanalys för 
bekväm tillbakagång till Kalkylfilen. 
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Textinriktningstryckknapp i Konsolideringsrutan 
 
En textinriktningstryckknapp finns i konsolideringsrutan. Detta är bra då långa katalogstigar och 
filnamn används. 
 

 
 

 
 

  



Invest for Excel 

 Copyright © 2019 Datapartner Oy 16 

Göm / visa nollor 
 
Tabellers utseende kan putsas genom att gömma nollor. 
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Flerspråksstöd 
 

Grafrubrik 

 
Grafrubriker kan matas in på flera språk. Dessutom, om grafrubriken och grafbladets namn är de 
samma, så ändras bladets namn vid språkbyte. 
 

 
 

Grunddata-texter på flera språk 

 
Grunddata-texter kan anges på flera språk. 
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Koncernrelaterade rader 
 
15 kocernrelaterade rader finns i kalkylfilen i Pro and Enterprise upplagorna. Raderna, som är 
gömda som standard, är: 
 
  (Resultaträkning) 
 Andel av intressebolagens resultat 
  (Rörelsekapital) 
 Kundfordringar, koncern 
 Förändring i övriga kundfordringar, koncern 
 Övriga fordringar, koncern 
 Förändring i övriga fordringar, koncern 
 Leverantörsskulder, koncern 
 Förändring i leverantörsskulder, koncern 
 Övriga räntefria kortfristiga skulder, koncern 
 Förändring i övriga räntefria kortfristiga skulder, koncern 
  (Kassaflödesanalys) 
 Förändringar i främmande kapital, koncern 
  (Balansräkning) 
 Kundfordringar, koncern 
 Övriga fordringar, koncern 
 Räntebärande långfristigt främmande kapital, koncern 
 Leverantörsskulder, koncern 
 Övrigt räntefritt kortfristigt främmande kapital, koncern 
 
Idéen bakom dessa rader är enklare uppföljning av konsoliderade värden med elimineringar 
då koncernplanering görs. För att visa raderna, avvälj dem i “Hide / Show Rows”. 

 

              



Invest for Excel 

 Copyright © 2019 Datapartner Oy 19 

Färdiggrafer 
 
Som ett alternativ till att skapa grafer från början, kan du välja från ett antal färdiggrafer. 
 

 
 
Färdiggrafer är indelade i kalkylgrafer och analysgrafer. 
 
 

Kalkylgrafer 

 
Kalkylgrafer är rapportgrafer som inte behöver uppdateras. 
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Kassaflöde 

 

 
 

Färdiggrafer kan modifieras på samma sätt som grafer gjorda från början. 
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Kassaflöde utveckling 

 

 
 

Intäkter och Kassaflöde 
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Tillgångar 

 

 
 

Eget kapital och skulder 
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Investeringar 

 

 
 

Automatiskt expanderande färdiggrafer 

 
Graferna Tillgångar, Eget kapital och skulder och Investeringar expanderas automatiskt med nya 
poster. Då nya poster matas i Kalkyleringar-bladet, tas de automatiskt med i grafen. 
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Analysgrafer 

 

 
 
Analysgrafer visar känslighet av olika poster i Spindel- och Tornadografer. 
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Intäkter och kostnader 

 

 
 

Lönsamhetseffekt 
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Uppdatering av färdiga analysgrafer 

 
färdiga analysgrafer uppdateras på samma sätt som grafer gjorda från början. 
 

 
 
 

Kameraknapp 
 
En kameraknapp läggs till ny graf för enkel bildkopiering av grafen. 
 

 
 
Klistra enkelt in grafen i PowerPoint presentation, Word dokument eller annan fil. 
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