SZKOLENIE

Finansowanie nieruchomości komercyjnych
Organizowane przez:
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
Termin:
24 października 2018 r.
Miejsce:
Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58,
ul. Ogrodowa 58 w Warszawie
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PROGRAM SZKOLENIA:
09:00 – 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 – 11:00

Finansowanie Nieruchomości Komercyjnych – cz. I

- wyjaśnienie pojęcia Nieruchomość Komercyjna;
- omówienie cech charakterystycznych dla Nieruchomości Komercyjnej (przykłady);
- rodzaje Nieruchomości Komercyjnych;
- specyfika produktu, a co z tym idzie szczególne podejście do finansowania;
- cechy Finansowania Nieruchomości Komercyjnych;
- różnice w podejściu do Finansowania dla Nieruchomości Komercyjnych a korporacji
(przykłady);
- rodzaje kredytów stosowanych przy finansowaniu Nieruchomości Komercyjnych (przykłady);
- wskaźniki wyjaśnienie znaczeń LTV, LTC, DSCR, ISCR, BEP;
- zastosowanie wskaźników;
- zmiany wskaźników, z czego wynikają, o czym informują i jak można je naprawić? (przykłady);
- wyjaśnienie mechanizmów CASH TRAP i CASH SWEEP;
- weryfikacja wskaźników dowolność czy zobowiązanie?
11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:45

Finansowanie Nieruchomości Komercyjnych – cz. II

- z czego wynika indywidualne podejście do finansowania Nieruchomości Komercyjnych;
- ryzyka spotykane w finansowaniu Nieruchomości Komercyjnych;
- podejście zespołowe, łączenie doświadczeń i wiedzy z różnych obszarów;
- rola doradcy prawnego;
- rola rzeczoznawcy majątkowego;
- rola doradcy technicznego;
- podział obowiązków w Banku;
- weryfikacja z kim robimy projekt (grupa kapitałowa, udziałowcy, kredytobiorca)- ważne
aspekty (Przykłady).
12:45 – 13:30

Obiad

13:30 – 15:00

Finansowanie Nieruchomości Komercyjnych – cz. III

- weryfikacja informacji na temat nieruchomości (źródła, istotne obszary);
- analiza otoczenia w skali makro i mikro (przykłady);
- badanie danych technicznych obiektu;
- sprawdzenie budżetu inwestycji (przykłady);
- sprawdzenie przepływów pieniężnych (przykłady);
- struktura finansowania (terminy, spłaty, harmonogramy);
- struktura zabezpieczeń (istotne elementy, kiedy uznaje się za skutecznie ustanowione, czy jest to
jednoznaczne ze spełnieniem warunków zawieszających);
- klauzule finansowe i niefinansowe;
- dodatkowe zobowiązania;
- warunki zawieszające (przed podpisaniem umowy, przed uruchomieniem kredytu budowlanego,
przed kolejnymi uruchomieniami kredytu budowlanego, przed uruchomieniem kredytu
inwestycyjnego);
- wnioski i podsumowanie szkolenia.
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INFORMACJA O OSOBIE PROWADZĄCEJ:
Renata Grzonkowska - absolwentka SGH, od ponad 20 lat
aktywnie działa w sektorze bankowym, zbierając doświadczenia
z różnych instytucji finansowych tj. banków krajowych
i zagranicznych, uniwersalnych i specjalistycznych. Od kilkunastu
lat specjalizuje się w finansowaniu nieruchomości komercyjnych.
Jako praktyk posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie
pozyskiwania klientów, strukturyzowania specjalistycznych
projektów, negocjowania warunków oraz restrukturyzacji
zaangażowań z sektora nieruchomości komercyjnych.
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