
Konsolidacja Sprawozdań
Finansowych

Program Szkolenia
1. Wprowadzenie uwzględniające zmiany polskiego prawa bilansowego

oraz różnice PSR a MSSF

 Kluczowe definicje w tym: grupa kapitałowa, kontrola, współkontrola, 

podmioty powiązane itp. 

 Wymogi konsolidacyjne, wyłączenia z obowiązku konsolidacji 

 Krótka charakterystyka metod konsolidacji oraz zasad dokonywania wyłączeń 

wzajemnych transakcji (pełna i proporcjonalna) 

 Zmiany dotyczące metody praw własności 

• charakterystyczne pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej, w tym różnice w wyliczaniu dodatniej i ujemnej wartości firmy 

• podsumowanie kluczowych obszarów różnic między regulacjami standardów 

międzynarodowych a przepisami polskiej rachunkowości 



2. Przykłady praktyczne stosowania metody pełnej konsolidacji

z uwzględnieniem transakcji wzajemnych i typowych wyłączeń 

takich jak wzajemna sprzedaż, wypłaty dywidendy, pożyczki w grupie, wzajemnie rozrachunki

(na moment nabycia i po momencie nabycia) – case study

3. Przykład praktyczny stosowania metody proporcjonalnej konsolidacji

z wzajemnych transakcji – case study celem zaprezentowania różnic między metodą pełną

4. Ujęcie metody praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym w momencie nabycia i po momencie nabycia – case study



Miejscowości i Terminy

ZAKOPANE z wycieczką na Słowację

Hotel Mercure Kasprowy 

2 390 zł + 23% VAT

04 - 07.05.2021

WISŁA z wycieczką do Czech

Hotel Gołębiewski**** 

2 290 zł + 23% VAT

02 - 05.03.2021

POLANICA z wyciczką do Czech lub Niemiec

Hotel SPA Dr Irena Eris***** 

2 490 zł + 23% VAT

04 - 07.05.2021

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Biały Kamień Hotel & Medi-SPA**** 

1 490 zł + 23% VAT

07 - 09.04.2021

https://wyjedz.na-szkolenie.pl/zakopane-konsolidacja-sprawozdan-finansowych/
https://wyjedz.na-szkolenie.pl/wisla-konsolidacja-sprawozdan-finansowych/
https://wyjedz.na-szkolenie.pl/polanica-konsolidacja-sprawozdan-finansowych/
https://wyjedz.na-szkolenie.pl/swieradow-zroj-konsolidacja-sprawozdan-finansowych/


SOPOT z wycieczką po Trójmieście

Hotel Haffner***** 

2 490 zł + 23% VAT

08 - 11.06.2021

TORUŃ

Copernicus Hotel**** 

1 590 zł + 23% VAT

19 - 21.05.2021

Powyższe ceny obejmują:

 szkolenie oraz materiały szkoleniowe 
 noclegi w pokojach 2-osobowych 
 przerwy kawowe, śniadania, obiady, kolacje
 korzystanie z atrakcji oferowanych przez hotel
 wycieczkę 

Jeśli Państwo nie chcecie lub nie możecie skorzystać z wycieczki lub noclegów,

lub chcecie opłacić je z innego źródła, to zapraszamy do kontaktu.

https://wyjedz.na-szkolenie.pl/sopot-konsolidacja-sprawozdan-finansowych/
https://wyjedz.na-szkolenie.pl/torun-konsolidacja-sprawozdan-finansowych/


 GRATIS – webinarium aktualizacyjne 
 Każdy uczestnik szkolenia wyjazdowego,  

 będzie mógł wziąć udział bezpłatnie 

 w szkoleniu, w wersji Online, 

 które odbędzie się jesienią. 

 Zostaniecie Państwo poinformowani o nim 

 z minimum 3-tygodniowym 

 wyprzedzeniem. 



 Nasza Polityka Jakości

Zależy nam na wysokim standardzie usług oraz cenimy czas i potrzeby 

naszych Klientów,  dlatego wszystkie nasze szkolenia mają charakter praktyczny 

oraz dbamy o każdy ich szczegół, bo to składa się na całość, która ma spełniać 

oczekiwania uczestników

Z doświadczenia wiemy, że wysoki standard merytoryczny można zapewnić również 

w pięknym otoczeniu, łącząc z czasem na relaks. Często taka forma szkolenia jest 

bardziej efektywna od 1 czy 2-dniowego szkolenia stacjonarnego.



Podczas zajęć nasi Eksperci odpowiedzą na Państwa pytania, wyjaśnia i rozwiejeją 

wątpliwości oraz podzielą się swoimi doświadczeniami. Jest to niewątpliwie efektywnie

wykorzystany czas. 

Oferujemy szkolenia 3-dniowe bez wycieczki oraz 4 i 5-dniowe z wycieczkami 

zagranicznymi. 

W przypadku braku możliwości ich zrealizowania, organizujemy wycieczki po pięknych

miejscach regionu.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi opiniami uczestników 

dotychczasowych szkoleń.

 Certyfikat Jakości
Posiadamy Certyfikat Jakości Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES – 290/2019)

wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

https://wyjedz.na-szkolenie.pl/opinie/
https://na-szkolenie.pl/certyfikat-jakosci-uslug-edukacyjno-szkoleniowych-msues/


kliknij i obejrzyj film o szkoleniach wyjazdowych

 Kontakt

               tel.: 22 403 40 94 e-mail: biuro@na-szkolenie.pl

kliknij w ikonkę i polub na Facebook

mailto:biuro@na-szkolenie.pl
https://wyjedz.na-szkolenie.pl/szkolenia-wyjazdowe-film-2/
https://www.facebook.com/czasnaszkolenie/
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