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Läsa & förstå bokslut
 3 dagar
 Stockholm eller FEI FLEX

Hur går det egentligen? Vilka nyckeltal  
är relevanta för ditt företag, bransch eller
konkurrenter? Du lär dig förstå, tolka och
agera med utgångspunkt i bokslut och
årsredovisningar.

Analysera års- 
redovisningen
 3 dagar
 Stockholm eller FEI FLEX

Värdera & förvärva  
företag
 3 dagar
 Stockholm eller FEI FLEX

 Kurserna ges med 
Välj klassrum eller distans. 
Alla lektioner går också att  
repetera i efterhand.  

 Kursstarter löpande
under hela året!
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Värdera & förvärva företag – Analys III

Företagsförvärv blir ett allt vanligare sätt för företag  
att expandera och utvecklas, även i mindre företag.  
Det finns många fördelar med att köpa och sälja bolag, 
men också många risker.

OM K URSEN
Flera olika metoder för att göra ekonomiska och rättsliga  
bedömningar av företag i samband med företagsförvärv,  
bl a företagsvärdering och företagsbesiktning (due diligence).  
Transaktionen har ofta formen av ett avgränsat och målinriktat 
projekt, transaktionsprocessen. Processen börjar med en idé  
och slutar med en sammanslagning men innehåller flera olika  
moment och verktyg.
 Kursen behandlar den praktiska verkligheten bakom före- 
tagsförvärv och ger kunskap om bl a de olika analysmetoderna 
som används, såsom DCF-värdering och finansiell besiktning.  
Teori och presentationer varvas med övningar och diskussioner.

FÖR VEM?
Kursen vänder sig till chefer, revisorer, banktjänstemän,  
konsulter, redovisningspersonal, analytiker och andra som  
kommer i kontakt med företagsförvärv på olika sätt i sin  
yrkesutövning.

K URSINNEHÅLL
	Varför köper företag andra företag?
	Vilka risker finns vid företagsförvärv?
	Transaktionsprocessens delar

	Strategisk analys
	Företagsvärdering
	Företagsbesiktning (due diligence)
	Avsiktsförklaring (letter of intent) och köpavtal
	Rättsregler vid företagsförvärv
	Integrations- och efterarbete

EF TER K URSEN
Efter kursen kommer du att ha bättre förmåga att förstå och  
arbeta med företagsförvärvets alla delar. Bland annat behärskar 
du transaktionsprocessen och har ingående kännedom om olika 
moment, t ex strategisk analys, företagsvärdering, företags- 
besiktning och avtalsskrivning.

HUR 3 dagar
AVGIFT 20 400 kr* inkl. litteratur, material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX  
KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

 
PAKETERBJUDANDE! 38 200 KR, 32% RABATT! 
9 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! 
Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Läsa & förstå  
bokslut, Analysera företag och Värdera & förvärva  
företag reduceras avgiften till 38 200 kr*.  Då ingår också  
alla tentamina för för FEI:s Analyscertifikat.

Kurserna på detta uppslag  
ges med 
Välj klassrum eller distans. 
Alla lektioner går också att  
repetera i efterhand.  

ANALYSKURSER

Läsa & förstå bokslut – Analys I

I bokslutet finns information som kan ligga till grund för 
exempelvis konkurrentanalyser, kreditbedömningar och 
företagsvärderingar. För den som kan läsa och förstå  
ett bokslut är detta ovärderlig information, som minskar 
risken för felaktiga beslut.

OM K URSEN
I kursen definieras de grundläggande ekonomiska begreppen.  
Du får lära dig hur redovisningssystemet är uppbyggt och att  
tolka och analysera de olika posterna i bokslutet. Stor vikt läggs 
vid de regler i Aktiebolags-, Bokförings- och Årsredovisnings- 
lagen som är viktiga för att förstå ett bokslut. Även skattelag-
stiftningens regler berörs. Men det viktigaste av allt är att du  
får handfasta tips om hur man kan ”läsa mellan raderna” för att  
på detta sätt göra slutsatsen mer träffsäker. Teori varvas med  
många praktiska övningar.

FÖR VEM?
Kursen vänder sig till en bred målgrupp, alla medarbetare som  
behöver kunna läsa och förstå ett bokslut, exempelvis ekonomer, 
medarbetare inom bank och finanssektorn (särskilt de som  
handhar kreditbedömning), chefer, egna företagare, konsulter, 
journalister, försäljare, assistenter och andra administratörer. 
Kursen är en nybörjarkurs som inte kräver några specifika  
förkunskaper.

K URSINNEHÅLL
	Grundläggande företagsekonomiska begrepp
	Aktiebolagskunskap
	Företagets redovisningssystem
	Att läsa och förstå en resultat- respektive balansräkning
	Analys av årsredovisningen och andra finansiella rapporter
	Nyckeltal för bedömning av lönsamhet, finansiell ställning  
 och intern effektivitet

EF TER K URSEN
Efter kursen har du goda kunskaper i hur redovisningssystemet 
är uppbyggt och kan tolka och analysera bokslutets olika poster 
och deras utveckling över tid. Du har även insikt i de lagregler som 
är viktiga för att förstå ett bokslut.

HUR 3 dagar
AVGIFT 16 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX  
KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

Analysera företag – Analys II

I denna tredagarskurs får du lära dig metoder för att  
analysera företag, ditt eget och konkurrenternas.  
Utgångspunkt för analysen är årsredovisningen.

OM K URSEN
En analys kan t ex göras med avseende på tillväxt och finansiell 
balans och utifrån kapital-, personal- och omsättningsrelaterade 
lönsamhets- och effektivitetsmått. Vad som är viktigast beror  
på syftet med analysen. Svaret bestämmer sedan val av metod 
och tolkning. Kursens centrala delar utgörs av räkenskapsanalys 
samt kassaflödesanalyser som allt oftare används vid företags-
värderingar då de anses ge en rättvisare bild än många tradition-
ella lönsamhetsmått.

FÖR VEM?
Kursen vänder sig till ekonomer, medarbetare inom bank och  
finans (särskilt de som gör kreditbedömningar), chefer, analytiker, 
konsulter, revisorer, journalister eller andra som behöver kunna 
analysera företag. För att tillgodogöra dig kursen bör du kunna 
läsa och förstå ett bokslut.

K URSINNEHÅLL
	Intern och extern analys
	Räkenskapsanalys, nyckeltal för tillväxt, rörelsekapital, 
 finansiell balans, lönsamhet, arbets- och kapitaleffektivitet
	Samband mellan ett företags tillväxt, lönsamhet och 
 finansiella ställning
	Beräkning av P/E-tal och substansvärde per aktie
	Analys av rörelserisk och finansiell risk
	Belysning av hur nyckeltal i ett företag påverkas
	Kassaflödesanalys

EF TER K URSEN
Efter kursen har du lärt dig analysmetoder som kan användas  
i de flesta företag, oberoende av storlek eller bransch. Du kommer 
att kunna avgöra vad som är viktigast att fokusera på beroende 
på syftet med analysen.

HUR 3 dagar
AVGIFT 17 300 kr* inkl. litteratur, material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX 
KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

CERTIFIKAT 
FEI:s Analyscertfikat är en frivillig tentamens- 
möjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du  
har mycket goda kunskaper i att analysera och  
värdera företag. 

  * Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. 
 För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering 
 med FEI Studielån, läs mer på fei.se. 

** 750 kr exkl moms obegränsat antal försök.


