Tilinpäätöksen laatiminen, Espoo
Kurssi

1630 €

Onko tilinpäätöksen laatiminen tuttua? Tämän kurssin jälkeen suoriudut
itsenäisesti tilinpäätöksen laatimisesta.

(+ alv 24%)

Koulutuksen kesto
3 kk

Maksa joustavasti sinulle
sopivissa erissä OP:n
rahoituksella.

Lisätietoa koulutuksesta
Koulutuksessa opettelet kurssin nimen mukaisesti laatimaan
tilinpäätöksen. Opit kaiken tilinpäätökseen olennaisesti liittyvän kuten
jaksotukset, varausten tekemisen ja purkamisen, varaston arvon
käsittelyn sekä käyttöomaisuuden erilaiset poistot. Tunnet
tilinpäätöksen ja verotuksen yhteyden. Tutustut myös tilinpäätöksen
sisältövaatimuksiin ja harjoittelet tilinpäätösasiakirjojen tekemistä.
Tämä taloushallinnon kurssi sopii kaikille tilinpäätöstaitoja tarvitseville.
Koulutuksen jälkeen osaat laatia itsenäisesti tilinpäätöksen ja pystyt
tulkitsemaan tilinpäätöstä keskeisimpien tunnuslukujen kautta. Saat
rohkeutta ja varmuutta työskentelyysi, ja osaat auttaa tilinpäätökseen
liittyvissä kysymyksissä myös muita.
Kurssi on osa Kirjanpitäjän tutkintoa. Voit halutessasi myöhemmin
jatkaa opintojasi kirjanpitäjäksi asti.

Kysy lisätietoja

Liisa Tuhkanen
tarjoomapäällikkö
050 401 4925
liisa.tuhkanen@rastorinst.ﬁ

Reija Häyrinen
palvelukoordinaattori
040 905 0748
reija.hayrinen@rastorinst.ﬁ

Koulutuspäivät
3

Espoo

Ilmoittaudu viimeistään
13.8.2020

20.8.2020

Valittu

Koulutuksen sisältö
1. koulutuspäivä

Tilinpäätöskirjaukset
palkkojen jaksotukset
käyttöomaisuuden arvostus ja jaksotus
vaihto-omaisuuden arvostus ja jaksotus
siirtyvien erien käsittelyharjoituksia
2. koulutuspäivä

Tilinpäätösasiakirjat ja
yritysverotustilinpäätöksen laadinta
tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja tase-erittelyt
yritysverotuksen pääperiaatteet
voitonjaon verotuksen pääperiaatteet
verolaskelman tekoveroilmoituksen täyttäminen
käytännön harjoitus

Koulutuspäivät

20.8.2020, 22.9.2020,
24.11.2020, 15.12.2020

Laajuus

Koulutus kestää 3 kk ja se
sisältää 3 koulutuspäivää sekä
etäopiskelua 6–8 h/vko.
Laajuus 5 ov / 8 op.

Kouluttajat

Juuso Manner, talousjohtaja,
Rastor-instituutti

3. koulutuspäivä

Tilinpäätöksen tulkinta ja rahoituslaskelma
rahoituslaskelma
tilinpäätöksen tulkinta ja tunnusluvut

Ohjattu verkko-opiskelu 3 kk
Etäopiskelu on tavoitteellinen opiskelujakso ja osa tehokasta
oppimisprosessia. Sovellat oppimaasi käytännön tilanteisiin, usein suoraan
omiin työtehtäviisi. Etäjakso sisältää myösopiskelua verkossa, ja saat
ohjausta kouluttajilta ja tukea muilta opiskelijoilta.
Koulutuspäivien ohjelman muutokset ovat mahdollisia.

Maksu ja ehdot
Osallistumismaksu kattaa kirjat ja muut oppimateriaalit.
Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen
alkua. Jos olet hankkinut rahoituksen Rastor-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön
kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.
Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14
vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos
osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta.

www.rastorinst.ﬁ

