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VÁLLALAT-
CSOPORTOK 

KONSZOLIDÁLT 

ELEMZÉSE 
 
(1 NAP)  
 
 

 

 
 

A TANFOLYAM CÉLJA 

 

Egy nap alatt átfogó gyakorlati alapú 

ismeretanyaggal bővítheti tudását a 

konszolidáció témakörében! 

 

A finanszírozási döntések egyre több 

információt igényelnek – ebbe beletartozik a 

vállalatcsoportok együttes megítélése is. 

Nem biztos, hogy minden vállalatcsoport 

készít konszolidált beszámolót – ilyenkor 

szükséges, hogy mi magunk végezzük el ún. 

„kvázi konszolidációt”. 

Bemutatjuk, hogy melyek a konszolidáció 

lépései, és hogy lehet elvégezni egy 

konszolidációt.  

Esettanulmányok alapján gyakoroljuk a 
konszolidáció egyes lépéseinek elvégzését 
és a konszolidált adatok elemzését.  

 

KINEK AJÁNLJUK? 

 

A tanfolyamot ajánljuk hitelezéssel és 

kockázatkezeléssel foglalkozó kollegáknak, 

akiknek a napi feladatai közé tartozik a 

vállalatok pénzügyi és vagyoni helyzetének 

elemzése. 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

 

Időpont: 2018. április 24. 

Jelentkezési határidő: 2018. április 13. 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Ár: 99 500 Ft + Áfa 

Takarékszövetkezeteknek 10% kedvezmény 

Témavezető: Berendi Judit  

jberendi@bankarkepzo.hu 

Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő  

elajer@bankarkepzo.hu 1/224-0715 

 
 
 
 

 

 

MEGFELELŐ LÉTSZÁMÚ JELENTKEZŐ 

ESETÉN (10 FŐ) A TANFOLYAMOT 

EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, 

KIHELYEZETT FORMÁBAN IS MEG 

TUDJUK TARTANI. 
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TEMATIKA 

 

 A konszolidáció célja, feladata, szükségessége  

 Konszolidálásba bevont vállalkozások köre – törvényi előírások, mentességek 

 

 Mi indokolhatja a kvázi konszolidáció elvégzését? 

 

 Konszolidációs feladatok, a konszolidáció lépései  

o A tőkekonszolidáció 

o Az adósságkonszolidáció jelentése, tartalma 

o A ráfordítások és bevételek konszolidációjának jelentése, tartalma 

o Közbenső eredmény kiszűrése  

o A társasági adókülönbözet megállapítás 

 

 Kvázi konszolidáció elvégzése 

 Konszolidált információk elemzése: vállalkozások egyedi adatainak és a konszolidált 

adatoknak értelmezése, kockázatok megállapítása 

 

OKTATÓK 

 

KOROKNAI KINGA és CZILJÁK LÁSZLÓ mérlegképes könyvelők és 

adótanácsadók, számviteli, tanácsadói, adószakértői tevékenységet végeznek 

több mint 20 éve. Jelenleg közel száz vállalkozás munkáját segítik 

számvitelhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, de jelentős azon partnereik 

száma, akik emellett igénybe veszik a számlázás, bankszámla-kezelés, 

likviditástervezés, támogatások elszámolása, stb. szolgáltatásaikat is.  

A vállalkozások számára komplex üzletviteli tanácsadást is végeznek, így 

pénzügyi tervezést, adótanácsadást, számviteli tanácsadást - elősegítve 

gazdasági tevékenységüket, biztosítva az adminisztratív hátteret, 

tehermentesítve ezzel a vállalkozások menedzsmentjét. Emellett szervezet 

átvilágítási és követeléskezelési tanácsadás területen is dolgoznak. 

 

 

 

BERENDI JUDIT a Bankárképző partner tanácsadója, jelentős banki 

tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a banki termékfejlesztés, 

finanszírozás és work-out területen. Kiemelt szakmai területe a KKV-k 

finanszírozása és kockázatainak értékelése. Vezető oktatója a KKV 

finanszírozás, valamint a vállalati kockázatelemzés és belső ellenőrzés 

témakörű tanfolyamoknak. Emellett az Európai Uniós alapok hazai 

felhasználásával kapcsolatos projektekben vesz részt.   
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A képzésre a www.bankarkepzo.hu honlapon jelentkezhet! 

 

 

 

 MENEDZSER 
KÉPZÉS 

 

(4 nap)TANÁCSADÁS 
 

ÉS 
 

OKTATÁS 

 
 

Programjainkat keresse honlapunkon 
 

www. bankarkepzo.hu  
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