Läsa och förstå en årsredovisning

2 dagar

Att tolka ett bokslut på rätt sätt är en förutsättning för en korrekt
kund/motpartsbedömning. Alltför ofta förskönas redovisningen.
Vad bör du som kreditgivare vara uppmärksam på när
årsredovisningens innehåll visar på oroväckande nyckeltal och
trender?

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:
➜➜ Årsbokslut i olika företagsformer
➜➜ Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder till
kreativ bokföring
➜➜ Balansräkningens ömma punkter
➜➜ Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?
➜➜ De sju viktigaste nyckeltalen!
➜➜ Konsten att läsa mellan raderna - tips och råd

Boka direkt:
www.credma.se/1514

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen –
Diplomerad Credit Controller.
Nästa kursstart är den 2 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”

Läsa och förstå en årsredovisning
– kom fram till rätt resultat!
PROGRAM

FAKTA

➜➜ Lagstiftningens krav på årsbokslut och årsredovisning

Mål

➜➜ Årsbokslut i olika företagsformer

Deltagarna ska efter genomgången
utbildning kunna läsa, analysera och
förstå ett vanligt årsbokslut i olika företagsformer

➜➜ Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder till kreativ
bokföring
➜➜ Vad kan utläsas ur resultat- och balansräkning?

Deltagare

➜➜ Var finns risken i balansräkningen?

Kredithandläggare, reskontrapersonal,
inköpare, säljare med eget resultatansvar samt kundansvariga i bank.

➜➜ Balansräkningens ömma punkter
➜➜ Kassaflödet – källa till livskraft eller undergång?
➜➜ Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?

Utbildningsledare

➜➜ Vilken information måste framgå av noter och tilläggsupplysningar?

Owe Marstorp

➜➜ Vad kan utläsas ur förvaltnings- och revisionsberättelsen?

Bokning och rådgivning

➜➜ De sju viktigaste nyckeltalen!

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.

➜➜ Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd
➜➜ Övningsexempel och praktikfall

DATUM

Ort

2‑3 december 2019

Stockholm

11 750

21‑22 januari 2020

Stockholm

11 750

24‑25 mars 2020

Stockholm

11 750

20‑21 april 2020

Göteborg

11 750

14‑15 maj 2020

Stockholm

11 750

Kursavgift

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
Göteborg: Kurser i Göteborg äger rum på Radisson Blu Hotel Scandinavia, Södra Hamngatan 59-65 i
Göteborg. Hotellrum kan bokas till specialpris i samband med kursdeltagande: ring 031-758 50 40 och
uppge vårt kundnummer 64626.
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.

