Kirjanpidon jatkokurssi 14.-15.10.2020
Aika:
14.10.2020 klo 08.45 - 15.10.2020 klo 15.30
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 14.10. ja 15.10.
Helsingin seudun kauppakamarin koulutuksen aikana käydään läpi tilinpäätökseen
liittyvät keskeisimmät asiat: tilinpäätöksen työvaiheet, tulojen ja menojen
jaksottaminen, varojen ja velkojen arvostaminen ja tuloslaskelma- ja tasekaavat,
tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus sekä tutustutaan tilinpäätöstä säätelevään
lainsäädäntöön.
Kurssilla tehdään useita harjoitustehtäviä, joissa perehdytään myös verotettavan tulon
johtamiseen kirjanpidon tuloksesta.
Asiantuntija(t):
Kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari
Ohjelma:
Ohjelma 1 päivä
8.45
Ilmoittautuminen ja aamupala
9.00
Tilinpäätösperiaatteet
• oikeat ja riittävät tiedot
• yleiset periaatteet
• suoriteperusteisuus
Kilan yleisohjeet
• tuloslaskelman ja taseen esittäminen
• toimintakertomuksen laatiminen
• rahoituslaskelman laatiminen
• suunnitelman mukaiset poistot
• laskennalliset verovelat ja saamiset
Tuloslaskelman erät
• liikevaihto
• liiketoiminnan muut tuotot
• liiketoiminnan kulut
• rahoitustuotot ja –kulut
• satunnaiset erät
• tilinpäätössiirrot
• välittömät verot
Poistot
• alle kolmen vuoden kalusto
• poistosuunnitelma
• EVL-poistot
• pienen kirjanpitovelvollisen poistot

Tase-erät
• pysyvät vastaavat
• vaihtuvat vastaavat
• oma pääoma
• vieras pääoma
• varaukset
• poistoerot
Harjoitustehtäviä
15.30
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut:
Kahvit klo 8.45, 10.15 ja 14.00, Lounas klo 12.00–12.30
Ohjelma 2. päivä
8.45
Aamukahvi
9.00
Käytännön tilinpäätöstyöskentely
• tilien täsmäytys ja tarvittavat vahvistukset
• tilierittelyt
• jaksotukset
• poistot
• kurssierot
Tuloverot
• verotettavan tulon laskelma
Tilinpäätös
• laatimisaika
• tilinpäätöksen sisältö
• tilinpäätösharjoitus
Toimintakertomus
• pienen kirjanpitovelvollisen helpotukset
Liitetiedot
• liitetietojen ryhmittely
• pienen kirjanpitovelvollisen helpotukset
Rahoituslaskelma
• laatimisvelvollisuus
Konsernitilinpäätös
• laatimisvelvollisuus
Tilintarkastus
• ketä tilintarkastusvelvollisuus koskee?
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti

15.30
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut:
Kahvit klo 8.30, 10.15 ja 14.00, Lounas klo 12.00–12.30
Hinta:
Jäsenetuhinta: 750,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 950,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.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. Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen
tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen
valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14
vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan
koko osallistumismaksu. Matka- ja ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen
matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti.
Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee
tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

