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Kính gửi Quý vị đối tác, 

Việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất không chỉ đơn thuần là việc hợp cộng Báo cáo tài chính của công ty mẹ với 

Báo cáo tài chính của các công ty con mà còn liên quan đến nhiều điều chỉnh thông qua các kỹ thuật hợp nhất. 

Trong quá trình hợp nhất Báo cáo tài chính, những người làm công tác hợp nhất thường xuyên phải đối mặt với 

hàng loạt các vấn đề nảy sinh như:  

 Việc xác định và phân bổ lợi thế thương mại như thế nào? 

 Việc xác định lợi ích của cổ đông không kiểm soát ra sao? 

 Khi phát sinh các giao dịch trong nội bộ Tập đoàn thì việc loại trừ giá trị của những giao dịch này như thế 

nào? 

 Đối với trường hợp công ty mẹ phát sinh giao dịch với các công ty liên doanh, liên kết thì việc hợp nhất có 

gì khác so với trước đây không? 

 …. 

Để giúp cho những người làm công tác kế toán thực hiện tốt việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 

cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như giúp cho những người thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát 

việc tuân thủ quy định của Pháp luật kế toán, Công ty A&C muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong 

việc Lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thông qua việc tổ chức khóa học Hướng dẫn lập Báo cáo tài 

chính hợp nhất căn bản. 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian:   08:30- 16:30, ngày 09-10/01/2019 
Địa điểm:   Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. 
HCM 

DIỄN GIẢ 

 

 

Ông Nguyễn Minh Trí - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C  

•Thạc sĩ Kinh Tế 

•Cử nhân Luật 

•Hội viên Hội Kế toán Việt Nam (VAA) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) 

•Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn thuế Việt Nam 

•Trên 30 năm kinh nghiệm công tác, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực tài chính, kế toán, tư 
vấn và kiểm toán. 

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý vị tham dự vui lòng điền thông tin theo mẫu ĐĂNG KÝ THAM DỰ bên trên trước 

ngày  03/01/2019 

Mọi thông tin chi tiết và đăng ký, xin vui lòng liên hệ: Chị Kim Thương - ĐT: 028 3 5472 972 – Ext: 331    
ĐTDĐ: 091 7139728 - Email: thuong.ntk@a-c.com.vn 

Phí tham dự:440.000/ buổi học. 
Phí tham dự bao gồm: Thuế GTGT 10%, tài liệu, Tea-Break, Giấy chứng nhận 
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THÔNG TIN CHI TIẾT 

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC 

Nhằm giúp cho học viên: 

 Nắm bắt được trình tự lập Báo cáo tài chính hợp nhất; 
 Hiểu rõ những vấn đề cơ bản và quan trọng trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất; 
 Chủ động xử lý những tình huống phát sinh trong thực tế theo nguyên tắc hợp nhất chung; 
 Đảm bảo tuân thủ những quy định của pháp luật hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính 

hợp nhất. 

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

Khóa học này thích hợp cho các đối tượng sau: 

 Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng; 
 Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán; 
 Thành viên Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Kiểm toán nội bộ;  
 và những người quan tâm đến công tác lập Báo cáo tài chính hợp nhất. 

 

PHƯƠNG PHÁP HỌC 

 Kết hợp giữa lý thuyết, quy định với ví dụ minh họa từng tình huống cụ thể;  
 Kết hợp giữa hình thức trình bày và trao đổi, thảo luận.  

 

Phí tham dự:  

 Mức phí chung:   2.400.000/ học viên.  

 Mức phí ưu đãi:  2.200.000/học viên (áp dụng đối với doanh nghiệp là khách hàng của A&C hoặc 
đăng ký từ 03 học viên hoặc chuyển khoản trước ngày 03/01/2019) 

 
 

 

 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

THAM DỰ 

Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 02 Trường Sơn, 

Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM 

Hotline: 091 7139728 | 028 3 5472 972 Ext: 331 (Ms. Kim Thương) 


