Konsernitilinpäätöksen ajokortti® (peruskurssi)
18.-19.11.2020
Aika:
18.11.2020 klo 08.45 - 19.11.2020 klo 16.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 18.11. ja 19.11.
Arvostettu Konsernitilinpäätöksen ajokortti® antaa erinomaiset perustaidot
konsernitilinpäätöksen laadintaan ja tulkintaan.
Koulutuksen aikana käydään läpi runsaasti esimerkkejä ja harjoituksia
ratkaisuineen. Konsernitilinpäätöksen oppii vain tekemällä ja jatkuvasti
harjoittelemalla!
Tervetuloa!
Asiantuntija(t):
Audit Manager, KHT Petteri Lagus, Hill Audit Oy
Ohjelma:
1. päivä
8.45
Ilmoittautuminen ja aamupala
9.00
Konsernitilinpäätöksen tarkoitus ja sisältö
• konsernitilinpäätöksen tarkoitus
• lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet
• konsernin muodostuminen: tytär-, osakkuus- ja emoyhtiöt
Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus
• mitkä lait määräävät laadintavelvollisuuden
• voiko laatimisvelvollisuudesta välttyä
Mistä konsernitilinpäätöksen laadinnassa on kysymys?
• konsernitilinpäätöksen laadinnan periaatteet
• laadintatekniikka
• dokumentointi
Konsernin sisäisten erien eliminointi
• sisäiset myynnit
• sisäiset kuluveloitukset
• sisäiset saamiset ja velat
• sisäiset osingot
Keskinäisten omistusten eliminointi
• hankintamenomenetelmä

• konserniaktiiva ja -passiiva
16.00
Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy
2. päivä
8.45
Aamupala
9.00
Konsernin sisäisten katteiden eliminointi
• vaihto-omaisuuden sisäiset katteet
• käyttöomaisuuden sisäiset katteet
Vähemmistöosuus konsernissa
• vähemmistöosuuden määrittely
• vähemmistöosuuden erottaminen
Laskennalliset verot konsernitilinpäätöksessä
• laskennalliset verot yleisesti
• käsittely konsernitilinpäätöksessä
• poistoeron käsittely
Ulkomaisten tytäryritysten käsittely
• tilinpäätösperiaatteiden yhteensovittaminen
• muuntoerojen käsittely
Osakkuusyritysten yhdistely
• yhdistelyvelvollisuus
• pääomaosuusmenetelmä
16.00
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut:
Kahvit klo 8.45, 10.15 ja 14.15, lounas klo 12.00–12.45

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.

