
1

KPMG Insight Academy

© 2020  ТОВ "КПМГ-Україна", компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG 
International"), що зареєстрована відповідно до законодавства Швейцарії. Усі права застережені. 

Тренінг «Консолідація фінансової звітності»

— Механізм консолідації відповідно до МСФЗ.

— Техніка складання консолідованого звіту про фінансовий стан.

— Техніка складання консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід.

— Техніка складання консолідованого звіту про зміни у власному капіталі.

— Аналіз проблемних проводок при консолідації (внутрішньогрупова
купівля-продаж продукції, внутрішньогрупова купівля-продаж основних
засобів, придбання частки в дочірній компанії протягом звітного періоду).

— Опрацювання бізнес-кейсу. 

Вартість тренінгу: 5500 грн (6 годин роботи з тренером)
Тривалість тренінгу: з 10:00 до 18:00 
Додаткова знижка 10% при купівлі від 5-ти місць у групі

На тренінгу будуть розглянуті такі теми:

Мова тренінгу: російська
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Кому будет корисний
тренінг:

• бухгалтерам;
• фінансовим 

аналітикам;
• економістам;
• співробітникам 

фінансового відділу;
• співробітникам 

відділу звітності.

На тренінгу ви вивчите:

• практичну модель 
визначення наявності
контролю;

• робочий механізм 
консолідаційного
процесу;

• застосуєте методику 
консолідації на 
практичних кейсах. 

Оволодівши даним 
інструментарієм:

• ви зможете
застосовувати
навички для 
консолідації на 
практиці;

• контролювати і 
оптимізувати процес 
консолідації для свого 
підприємства і 
оцінити ефект впливу 
консолідації на 
основні фінансові 
показники.

Вартість тренінгу: 5500 грн (6 годин роботи з тренером)
Тривалість тренінгу: з 10:00 до 18:00 
Додаткова знижка 10% при купівлі від 5-ти місць у групі

Тренінг «Консолідація фінансової звітності»
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Спікер тренінгу «Консолідація фінансової звітності»

Гліб Антонов

Менеджер, відділ аудиту KPMG в Україні (більше 7 років
досвіду)

Галузі: Агросектор, споживчі товари та продукти харчування, 
важка промисловість, легка промисловість, неприбуткові
організації

Кваліфікація: Член Асоціації професійних сертифікованих
бухгалтерів (АССА)

Для реєстрації на тренінг надсилайте заявку на нашу пошту academy@kpmg.ua.
Детальна інформація за телефоном +380 50 489 2975
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