Lär av branschens experter
inom kredithantering
Credma erbjuder kunskaper som utvecklar dig i din yrkesroll

10 möjligheter till utveckling
2
feb
2 dagar

Bokslutsanalys i
enskild firma
– enskild näringsverksamhet
och dess spelregler

26
april

Hållbarhet i
kreditgivningen

1 dag

– nyckeln till framgång

■

Enskild firmas årsbokslut med resultat- och
balansräkning

■

Så påverkar hållbara affärs- och organisationsmodeller
bolagets resultat och utveckling

■

Negativt eller positivt eget kapital – vilka konsekvenser
kan det få?

■

Koppling mellan hållbarhetsarbete, resultat och den
totala riskbilden

■

Vilken lön kan enskild näringsidkare ta ut i sin
närings- verksamhet?

■

Vad innebär det att integrera hållbarhet i verksamheten
och hur får det konsekvenser på kassaflödet

www.credma.se/1773

www.credma.se/2124

Företags- och
18
mars kassaflödesanalys
2 dagar

Konkurs
23
mars och obestånd

– rätt analys av ett företags
finansiella situation

2 dagar

– rädda mer förlora mindre

■

Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten

■

Förmånsrättens betydelse

■

Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering,
kapitalhantering och tillväxt

■

Företagsrekonstruktion – det praktiska förloppet
Konkursförfarandet – det praktiska förloppet

■

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

■

Riskerna vid återvinning

■

Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt

www.credma.se/1518

www.credma.se/1515

27
april

Företagsvärdering
och förvärv

2 dagar

– så går det till i praktiken

■

Traditionella och moderna värderingsmetoder

■

Bedömning av avkastningskrav – rörelserisker och
finansiella risker  Due diligence – vad bör omfattas

■

Praktiska erfarenheter av företagsöverlåtelser

www.credma.se/1555

Pernilla Jennesäter,
CFO på Sensec.
En bra balans mellan
teori och övningar,
använt mig av
verktygen vi fick
med oss. Så det var
absolut en användbar
kurs.
Deltagare på
Företagsvärdering och
förvärv

Kreditbedömning
9
mars och kredituppföljning

9
feb

2 dagar

2 dagar

■

Kreditbedömning på kort och lång sikt – lär om
verktygen att möjliggöra affärer

■

Att bedöma ”svårbedömda” företag, t.ex. nya/unga
företag

■

Manuell bedömning, kreditmall, scoring – välj rätt metod

■

Bedrägerier, konkurser – hur stor är risken att drabbas?

www.credma.se/1516

19
april

Krav och inkasso
– öka vinsten genom att minska
kreditförlusten

2 dagar
■

Gör krav och inkasso till något som förbättrar
kundnöjdheten

■

Skapa en effektiv kravprocess

■

Nya och klassiska varningssignaler – konsten att agera i
rätt tid och på rätt sätt

■

Inkasso och summariska processen

www.credma.se/1517

Kreditgivning till
13
mars koncerner
2 dagar

– snåriga transaktioner och
korthus

■

Bakgrund och teknik för kassaflödesanalys i koncerner

■

Så kan koncernens bokslut manipuleras

■

Obeståndsfrågor och skyddet av det egna kapitalet

www.credma.se/1521

Kreditsäkerhet
18
mars – bättre beslut och säkrare
kreditgivning

2 dagar
■

Olika typer av borgen. När är borgen ogiltig?

■

Olika former av bankgarantier

■

Pantbrev och övriga inteckningsåtgärder

www.credma.se/1513

Läsa och analysera en
årsredovisning
– gör korrekta bedömningar och
läs mellan raderna

■

Lagstiftningens krav på en årsredovisning

■

Att analysera en resultat- och balansräkning och dess
nyckeltal

■

Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder till
kreativ bokföring

■

Balansräkningens ömma punkter

www.credma.se/1514

Det är inte lätt att
analysera framtiden,
men det är precis det
man får nycklarna
och verktygen till i
kursen. – Det handlar
om att kreditgivare
kan ta spänstiga
och relevanta beslut,
baserat på siffrorna i
kassaflödesanalysen.
Vincent Blomberg,
Kursledare på Företagsoch kassaflödesanalys

B porto betalt Sverige

Credmas kurser livestreamas!
Med anledning av Coronaviruset livestreamas
alla Credmas kurser tills vidare. Våra
kompetenta kursledare håller kurserna på
utsatt tid och anpassar innehållet till den
digitala världen. Du deltar i kursen över din
dator via verktyget Teams eller Zoom och kan
ställa frågor precis som om du och läraren var
på plats i kurslokalen. Inför din kurs får du mer
information och instruktioner för hur du ska gå
tillväga för att delta i kursen digitalt.

Erfaren partner

Skräddarsydda utbildningar

Credma är en rutinerad utbildare och har lång
erfarenhet inom området kredithantering. Vår
expertis ligger i att hitta de bästa föreläsarna
som har en nära relation till näringslivet och
besitter aktuella kunskaper, samtidigt som de
har en gedigen erfarenhet och kunskap inom
ämnet.

Vi kan anpassa de befintliga, öppna
utbildningarna eller skapa något helt nytt utifrån
era specifika behov. Kontakta oss och berätta
om era mål och önskningar så tar vi fram en
kurs som motsvarar era förväntningar.

Välkommen du också till någon av vårens
kurstillfällen för att fylla på med kunskap och
nätverka med kollegor från branschen!

Milica MIlic
utbildningschef

Följ oss på:
Vi undersöker, funderar och rapporterar kring våra ämnesområden.
På credma.se/blogg hittar du de senaste inläggen från bloggen.

Ingår i Företagsuniversitetet

Returadress

The School of Credit Management
Box 10074, 121 27 Stockholm Globen
Telefon: 08-600 62 00, www.credma.se

Företagsuniversitetet
ägs av Stiftelsen Kursverksamheten
vid Stockholms Universitetet.

