Kreditgivning till koncerner

2 dagar

Efter utbildningen kan du bedöma riskexponering bättre, förstå
den snåriga juridiken vid koncernkonstruktioner samt inse hur
covenants kan skapa ökade affärsmöjligheter och samtidigt
minimera kreditrisken.

Under kursen får du bland annat lära dig:
➜ Bakgrund och teknik för kassaflödesanalys i koncerner
➜ Hur koncernens bokslut kan manipuleras
➜ Hur du hanterar obeståndsfrågor och skyddar det egna
kapitalet
➜ Vilka risker och svårigheter som finns vid kreditgivning till
koncerner
➜ Vilka delar som ska analyseras i kreditanalys i koncerner

Boka direkt:
www.credma.se/1521

Nästa kursstart är den 10 november 2021 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”

Kreditgivning till koncerner
– snåriga transaktioner och korthus
FAKTA

PROGRAM
•
•
•
•
•
•
•

Mål

Goodwill och andra svåra poster i balansräkningen
Farliga transaktioner och ansvarsgenombrott
Risker och svårigheter vid kreditgivning till koncerner
Koncernkonton – problem och möjligheter
Kreditanalys i koncerner – vilka delar bör analyseras?
Kreditgivning med hjälp av covenants
Övningsuppgifter och autentiska praktikfall

Deltagarna ska efter genomgången
utbildning bättre kunna bedöma
riskexponeringen, förstå den snåriga juridiken vid koncernkonstruktioner samt
inse hur covenants kan skapa ökade affärsmöjligheter och samtidigt minimera
kreditrisken.

Deltagare
DATUM
10‑11 november 2021

Ort
Stockholm

Kursavgift
14 000

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.

Specialkurs för bank och finans!
Kontorschefer, kundrådgivare och
kreditmedarbetare.

Förkunskaper
Kursen "Räkenskaps- och
företagsanalys" eller motsvarande.

Utbildningsledare
Carl Svernlöv, Monika Lindberg
och Ulrika Valassi

Bokning och rådgivning
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.

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.

