Företags- och kassaflödesanalys

2 dagar

Fortsättningskurs för dig som vill komma vidare i konsten att
analysera och tolka årsredovisningar samt använda professionell
framåtriktad kassaflödesanalys i samband med kredit- och
företagsbedömning.

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:
➜➜ Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten
➜➜ Kassaflödesanalys - historisk och framåtriktad
➜➜ Så kan du beräkna och simulera kassaflödet
➜➜ Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering,
kapitalhantering och tillväxt
➜➜ Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående
arbeten, lager och fordringar
➜➜ Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt

Boka direkt:
www.credma.se/1515

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen –
Diplomerad Credit Controller.
Nästa kursstart är den 4 december 2019 i Stockholm. Du kan
boka dig på vår hemsida www.credma.se eller ringa 08-600 62 00.

The School of
Credit Management
”Sveriges mest eftertraktade
kreditutbildningar”

Företags- och kassaflödesanalys
– se in i både siffror och framtid
PROGRAM

FAKTA

➜➜ Nyckeltal – ger dig helheten snabbt

Mål

➜➜ Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten

Deltagarna ska efter genomgången
utbildning självständigt kunna genomföra en analys av ett företags finansiella
situation med hjälp av resultat- och
balansräkning, kassaflödesanalys samt
ställa rätt frågor och tolka svaren.

➜➜ Balansräkningen – finn friserade tillgångar och skulder
➜➜ Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad
➜➜ Så kan du beräkna och simulera kassaflödet
➜➜ Koncern – svårt men lättare när du förstår grunderna

Deltagare

➜➜ Hur påverkas koncernens egna kapital vid ett företagsförvärv?

Kredithandläggare, kreditchefer samt
kundansvariga inom bank och finans.

➜➜ Text- och notanalys – kan helt ändra din bild
➜➜ Nyckeltalsjämförelser, stresstest, trender, branschvärden och slutsatser

Förkunskaper

➜➜ Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering, kapitalhantering och
tillväxt

Kursen "Att läsa och förstå bokslut"
eller motsvarande kunskaper.

➜➜ Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager
och fordringar

Utbildningsledare

➜➜ Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt

Bokning och rådgivning

➜➜ Analys- och frågeteknik – ställ rätt frågor och dra rätt slutsatser

För bokning ring 08-600 62 00 eller
skicka e-post till bokning@credma.se.
För information och kursrådgivning ring
08-600 62 00 och tala med Milica Milic
eller skicka e-post till kurs@credma.se.

➜➜ Övningsexempel och praktikfall

DATUM

Vincent Blomberg

4‑5 december 2019

Ort
Stockholm

Kursavgift
11 750

12‑13 mars 2020

Stockholm

11 750

27‑28 maj 2020

Stockholm

11 750

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum
kan bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på
Quality Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.
se
Tider, 10.00-17.00 första dagen och 09.00-16.00 andra dagen.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Box 10074
121 27 Stockholm Globen
Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@credma.se, www.credma.se

Ingår i Företagsuniversitetet
som ägs av Stiftelsen
Kursverksamheten vid
Stockholms Universitet.

