Framtidssäkra din karriär

– upskilling för dig inom kredit, bank och finans
Utbildningar i kredithantering i Stockholm, Göteborg och på distans.
Lär av branschens experter inom kredithantering. Credma erbjuder kunskaper
som utvecklar dig både i din yrkesroll och företagets affärer. Vi har marknadens
mest populära utbildningar inom kredithantering, specialanpassade för företag
samt bank- och finansverksamhet. Vi ger dig kunskapen och verktygen för rätt
kredit- och kundhantering.
Du får:






Oslagbar kvalitet. I genomsnitt får våra utbildningar det höga betyget
4,7 av 5 möjliga.
Marknadens enda diplomering. Vi är den enda kreditutbildaren som
erbjuder dig att bli ”Diplomerad Credit Controller”. Detta är en möjlighet för
dig att stärka ditt cv, söka befordran samt höja din lön.
Kvalitetssäkrade kunskaper. I de flesta utbildningar kan du kvalitetssäkra
dina nya praktiska kunskaper genom tentamen i form av en frivillig hemuppgift.

I den här kurskatalogen hittar du en lång rad högaktuella utbildningar, särskilt
framtagna för företag, bank- och finansverksamhet.
Varmt välkommen

Milica Milic

Milica Milic
CREDMA – The School of
Credit Management

Följ oss på:
Prenumerera på vårt nyhetsbrev, credma.se

Credma erbjuder kunskaper som
Bokslutsanalys i enskild firma

2 dagar

 Enskild firmas årsbokslut med resultat- och balansräkning
 Negativt eller positivt eget kapital – vilka konsekvenser

kan det få?

 Vilken lön kan enskild näringsidkare ta ut i sin närings

verksamhet?

 Hur beräknas det beskattade egna kapitalet?

Att läsa och förstå räkenskaperna för enskild firma innebär att
kunna bedöma och orientera sig i de dokument, krav och
frågeställningar som den enskilde näringsidkarens verksamhet
ställs inför både civil- och skatterättsligt.
www.credma.se/1773

30 november-1 december 2021

Stockholm

14 000:-

Diplomerad kreditchef - del 2
12 tillfällen à 3 timmar
Accounting Principles är en av fyra delkurser i ”Diplomerad
kreditchef”, en högre diplomutbildning för kreditchefer och
credit controllers, med en internationell examen som mål. Delkursen behandlar redovisningsprinciper, bokslut och finansiell
rapportering för att kunna göra säkrare kreditbedömningar och
ha en kvalificerad dialog med kunden.
www.credma.se/2216

Kurssstart 17 maj 2022

Stockholm

15 900:-

Diplomerad kreditchef - del 3
12 tillfällen à 3 timmar
Business Environment är en av fyra delkurser i ”Diplomerad
kreditchef”, en högre diplomutbildning för kreditchefer och
credit controllers, med en internationell examen som mål. Delkursen behandlar företagsekonomi ur kreditfunktionens perspektiv och innehåller organisationsteori, ledning, marknad och
externa faktorer som nationell och internationell konjunktur.
www.credma.se/2217

Kurssstart 16 februari 2022

Stockholm

15 900:-

Diplomerad kreditchef - del 4
12 tillfällen à 3 timmar

Diplomerad Kreditchef
Credma och Svenska Kreditföreningen erbjuder tillsammans en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit
controllers, med en internationell examen som mål. Diplomutbildningen består av fyra delkurser med möjlighet till
examination efter varje delkurs.
 Credit Mangement

Credit Risk Management är en av fyra delkurser i ”Diplomerad
kreditchef”, en högre diplomutbildning för kreditchefer och
credit controllers, med en internationell examen som mål. Delkursen ger fördjupade kunskaper och modeller för bedömning
av kreditrisker..
www.credma.se/2218

Kurssstart 13 september 2022

Stockholm

15 900:-

 Accounting Principles
 Business Environment

Företags- och kassaflödesanalys

 Credit Risk Management

2 dagar

 Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten

www.credma.se/2189

 Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, konsolidering, kapital

hantering och tillväxt

 Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående

Diplomerad kreditchef - del 1

arbeten, lager och fordringar

 Varför vinsten kan vara bra men bankkontot tomt

12 tillfällen à 3 timmar
Credit Management är en av fyra delkurser i ”Diplomerad kreditchef”, en högre diplomutbildning för kreditchefer och credit
controllers, med en internationell examen som mål. Delkursen
behandlar affärsinriktad credit management samt krav- och
inkassoprocesser för business-to-business, privatmarknad och
export.
www.credma.se/2216

Datum kommer senare

Stockholm

15 900:-

Fortsättningsutbildning för dig som vill komma vidare i konsten
att analysera och tolka årsredovisningar samt använda professionell framåtriktad kassaflödesanalys i samband med kredit- och
företagsbedömning.
www.credma.se/1515

25-26 november 2021
9-10 mars 2022
4-5 maj 2022

Stockholm
Stockholm
Stockholm

12 900:12 900:12 900:-

utvecklar både dig i din yrkesroll

Företagsvärdering och förvärv

2 dagar

 Traditionella och moderna värderingsmetoder

1 dag

 Så påverkar hållbara affärs- och organisationsmodeller bola-

 Bedömning av avkastningskrav – rörelserisker och finansiella

risker

gets resultat och utveckling

 Koppling mellan hållbarhetsarbete, resultat och den totala

riskbilden

 Due diligence – vad bör omfattas

 Vad innebär det att integrera hållbarhet i verksamheten och

 Praktiska erfarenheter av företagsöverlåtelser

Denna utbildning ger förståelse för hur en företagsvärdering
görs, överlåtelseprocessens olika moment samt vilka faktorer
som är viktiga för värdet och hur risk påverkar värdet på ett
företag.
Du får ta del av många praktiska erfarenheter från företags
överlåtelser.

hur får det konsekvenser på kassaflödet

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är något
som blir allt viktigare i kreditgivningen. Det beror på att kraven
på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar. Vad
innebär hållbarhetsriskbedömningar vid kreditgivning till företag
och vad säger den nya EU-regleringen?
www.credma.se/2124

www.credma.se/1555

25-26 april 2022

Hållbarhet i kreditgivningen

Stockholm

14 000:-

18 november 2022
6 april 2022

Stockholm
Stockholm

5 950:5 950:-

och företagets affärer
Konkurs och obestånd

2 dagar

Krav och inkasso

1 dag

 Förmånsrättens betydelse

 Gör krav och inkasso till något som förbättrar kundnöjdheten

 Företagsrekonstruktion – det praktiska förloppet

 Skapa en effektiv kravprocess

 Konkursförfarandet – det praktiska förloppet

 Nya och klassiska varningssignaler – konsten att agera i rätt

tid och på rätt sätt

 Riskerna vid återvinning

Kursen lär dig tyda varningssignaler och agera på rätt sätt om
ett kundföretag är på väg in i en ekonomisk kris. Snabbt och rätt
agerande kommer att vara avgörande för att undvika stora och
kanske onödiga kreditförluster. Under kursen får du även tips på
hur du kan få VD, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvarig för dina fordringar.

 Inkasso och summariska processen

I denna kurs får du kunskaper och praktiska färdigheter i hur du
bygger upp en effektiv kravhantering. Du får också värdefulla
tips om hur du kan minska risken för kreditförluster orsakade av
bedrägerier.
www.credma.se/1517

www.credma.se/1518

13-14 december 2021
10-11 mars 2022
23-24 maj 2022

Stockholm
Stockholm
Stockholm

12 900:12 900:12 900:-

16 februari 2022
5 maj 2022

Stockholm
Stockholm

5 950:5 950:-

Kreditsäkerhet
 Olika typer av borgen. När är borgen ogiltig?

Kreditbedömning och
kredituppföljning

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?

Utbildningen ger dig de nyaste trenderna samt aktuella hjälpmedel och strategier för att du och ditt företag ska kunna fatta
snabba beslut och ha ett kontrollerat risktagande. Med Anders Björkenheim i spetsen erbjuder utbildningen verktyg och
arbetssätt att själva förhindra kreditbedrägerier riktade mot ert
företag.
www.credma.se/1516

1-2 december 2021
24-25 mars 2022
7-8 juni 2022

2 dagar

Stockholm
Stockholm
Stockholm

12 900:12 900:12 900:-

 Olika former av bankgarantier
 Pantbrev och övriga inteckningsåtgärder
 Återvinnings- och obeståndsfrågor i samband med

säkerheter och betalningar

Vill du göra rätt från början och undvika onödiga kreditförluster?
Vill du få kunskap om de olika möjligheterna som finns att säkra
din kredit enligt svensk rätt? Här får du massor av råd och tips
om hur du kan säkerställa betalningar.
www.credma.se/1513

16-17 november 2021
18-19 maj 2022

Stockholm
Stockholm

Läsa och analysera en
årsredovisning

12 900:12 900:-

2 dagar

 Lagstiftningens krav på en årsredovisning
 Att analysera en resultat- och balansräkning och

dess nyckeltal

Kreditgivning till koncerner

2 dagar

 Bakgrund och teknik för kassaflödesanalys i koncerner
 Så kan koncernens bokslut manipuleras
 Obeståndsfrågor och skyddet av det egna kapitalet

Ger ovärderlig kunskap om bland annat vad man måste tänka
på när man läser en koncernredovisning, hur man kan avslöja
en koncerns svagheter genom kassaflödesanalys och hur en
koncerns ekonomi kan vara ett luftslott.

till kreativ bokföring

 Balansräkningens ömma punkter

I samband med bedömning av ett företag behöver man kunna
läsa och förstå ett bokslut utan att ha särskilda förkunskaper i
bokföring eller bokslutsteknik. Efter denna utbildning kommer
du kunna läsa, analysera och förstå en årsredovisning för ett aktiebolag. Du får också många tips och råd hur du kan läsa mellan
raderna och upptäcka manipulerade bokslut.
www.credma.se/1514

www.credma.se/1521

26-27 april 2022

 Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder

Stockholm

14 000:-

7-8 december 2021
6-7 april 2022
1-2 juni 2022

Stockholm
Stockholm
Stockholm

12 900:12 900:12 900:-

Jag ser fram emot nästa kurs
på CREDMA för att utvidga
min kunskap ännu mer inom
området kreditgivning.
Stavros Stavropoulos, företagsledare

Det var mycket ny nyttig
information som jag kommer ha
nytta av
Linnéa Lorinder, UC

Bästa betyget var när säljarna
började komma in till mig och
be mig följa med på kundmöte.
“Följ med här – nu ska vi göra
business!”
Malin Simonsen, Diplomerad Credit Controller

Ingår i Företagsuniversitetet
Returadress

The School of Credit Management
Vasagatan 28, 111 20 Stockholm
Telefon: 08-600 62 00, www.credma.se

Företagsuniversitetet
ägs av Stiftelsen Kursverksamheten
vid Stockholms Universitetet.

