
Kreditgivning till koncerner  1 dag

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.

Risker med kreditgivning till företag i koncerner
När det kommer till kreditgivning till företag i koncerner 
behöver du ha ett bredare perspektiv än vid bedömning 
av enskilda företag. Ett kreditvärdigt bolag i en koncern 
kan snabbt försämras och dras med i fallet om det finns 
kreditsvaga bolag i samma koncern, vilket kan innebära 
att ett till synes ekonomiskt starkt företag hamnar i en 
krissituation. Eftersom vart fjärde företag idag ingår i 
någon form av koncern är det viktigt att ha kunskap om 
hur du bedömer företag i koncerner och vad du ska tänka 
på när du läser en koncernredovisning. I kursen får du råd 
och konkreta tips för hur du läser koncernredovisningen, 
hur du analyserar kassaflödet och vad du ska tänka på vid 
kreditgivning med hjälp av covenants.

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

För fullständigt program se
www.credma.se/1521

Kursledare – Kreditgivning för koncerner
Utbildningen leds av Monika Lindberg, Carl Svernlöv och 
Ulrika Valassi. 
Monika Lindberg är auktoriserad redovisningskonsult och 
affärsrådgivare på Grant Thornton. Hon har arbetat som 
redovisningsansvarig, ekonomichef och konsult i över 30 år. 
Hennes erfarenhet kommer främst från ägarledda små och 
medelstora bolag.
Carl Svernlöv är advokat och delägare vid Baker 
& McKenzie Advokatbyrå. Han undervisar inom 
associationsrätt på Stockholms universitet och Uppsala 
universitet och har skrivit flera böcker med särskilt 
inriktning på frågor om bolagsstyrning och styrelseansvar. 
Ulrika Valassi är Kreditchef för DBT. Ulrika har sin 
yrkesmässiga passion inom bank- och finansområdet, ett 
område hon har arbetat inom i snart 30 år. Under åren 
har hon samlat på sig erfarenhet som ledamot i ett flertal 
styrelser, i noterade och onoterade bolag, och varit ansvarig 
för en mängd kredit- och riskrelaterade funktioner.
 Nästa kursstart är den 25 september 2023 i Stockholm. 
Du kan boka dig på vår hemsida www.credma.se eller ringa 
08-600 62 00.



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@credma.se
www.credma.se

• 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

Kreditgivning till koncerner 
– snåriga transaktioner och korthus

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

Deltagare
Specialkurs för bank och finans! Kontorschefer, kund-
rådgivare och kreditmedarbetare.

Förkunskaper
Kursen "Räkenskaps- och företagsanalys" eller mot-
svarande.

Utbildningsledare
Monika Lindberg 
Ulrika Valassi

Kursavgift
I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall 
kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även 
luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms 
tillkommer.

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.

PROGRAM FAKTA

Följ oss på:

DATUM Ort Kursavgift

25 september 2023 Stockholm 7 500

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
Tid, 10.00-17.00.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och 
eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Deltagarnas genomsnittliga 
betyg på kursen: 4.3 av 5


