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10.2.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Konsernitilinpäätöksen tavoitteet 10.2.2022

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Konsernitilinpäätöksen tavoitteet -valmennuksessa käydään käytännönläheisesti läpi
merkittävimmät konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvät kysymykset. 
Vain konsernitilinpäätöksen avulla voidaan muodostaa oikea käsitys
yrityskokonaisuuden taloudellisesta tilanteesta. 

Koulutuksessa annetaan perustiedot niin konsernitilinpäätöksen laatijoille kuin
yrityksen johdossa toimiville henkilöille, sekä henkilöille, jotka työssään analysoivat
konserneja ja niiden antamaan taloudellista informaatiota. 

Valmennuspäivän aikana käymme läpi esimerkein ja harjoituksin
konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyviä keskeisimpiä kirjauksia.
 

Tervetuloa mukaan!
 

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Vain konsernitilinpäätöksen avulla voidaan muodostaa oikea käsitys
yrityskokonaisuuden taloudellisesta tilanteesta. 

Ohjelmassa mm:

Vähemmistöosuuden erottaminen konsernin tuloksesta ja omasta
pääomasta
Laskennalliset verovelat- ja saamiset
Ulkomaisen tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen
Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen

Kouluttajana toimii Henry Kampman.  Hänellä on pitkäaikainen kokemus
tilinpäätöksiin ja niiden liittyvien kysymysten kouluttamisesta. Lisäksi
aikaisemmassa työssään hän on toiminut taloushallinnon johtotehtävissä.

Kouluttajan saamissa palautteiden perusteella koulutustilaisuudet ovat
olleet hyvin käytännön läheisiä, ajankohtaisiin asioihin pureutuvia ja
osallistujien ammattitaitoa kehittäviä.

Ohjelma

08.45 
Ilmoittautuminen ja aamupala

09.00
Konsernitilinpäätöksen tavoitteet

Konsernitilinpäätöksen tavoitteet
Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernin sisäisten erien vähentäminen
Konsernin sisäisen omistuksen eliminointi
Vähemmistöosuuden erottaminen konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta
Laskennalliset verovelat- ja saamiset
Ulkomaisen tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen
Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen
Konsernirakenteiden muutosten käsittely

15.30
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:  Kahvit klo 8.45, 10.15 ja 14.15 Lounas klo 12.00–12.3

Asiantuntijat

Henry Kampman
KHT, KTM 
Revisium Oy

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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