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Täiskasvanute Koolituskeskus 

 

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

Konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamine Eesti Finantsaruandluse standardi kohaselt 
 

Täienduskoolituse asutuse nimetus 

OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 
 

1. Õppekava nimetus 
  

Konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamine Eesti Finantsaruandluse standardi kohaselt 
 

 

2. Õppekavarühm  
 

Majandusarvestus ja maksundus. 
 

3. Eesmärk ja õpiväljundid 
 

EESMÄRK:  

 

Anda ülevaade äriühenduse mõistest ning  konsolideeritud aruannete koostamise reeglitest Eesti finantsaruandluse standardi 

raames. 
 

ÕPIVÄLJUNDID: 
Koolituse lõpuks õppija: 

 

Tunneb konsolideerimise põhimõtteid ja oskab koostada konsolideeritud raamatupidamisaruandeid.  
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4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 
Ettevõtete finantsjuhid ja raamatupidajad 

 

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: 
Koolitusel osalemiseks on vajalik sülearvuti olemasolu.  
 

 

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 
Maht: kokku 14 akadeemilist tundi auditoorset õpet, millega saab liituda ka veebipõhiselt, kus osaleja peab omama arvutit ja 
Internetiühendust 
 

ÕPPEKESKKOND: koolitus toimub koolitusruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele ja on sõltuvuses õppurite arvust. 
Koolitajale on tagatud esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks ning Dataprojektor. Koolitusel osalejatele on tagatud 

kiire Wifi ühendus.  
 

 

ÕPPEVAHENDID: õpilase poolt on vajalik tagada sülearvuti olemasolu. WiFi ühenuse võimalusega.  
 

 

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja - materjalid 
 

ÕPPE SISU JA TEEMAD:  
 

• Äriühenduse mõiste 

• Äriühenduse esmane kajastamine 

o Ostumeetod 
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o Korrigeeritud ostumeetod 

• Konsolideeritud aruannete koostamine 

o Konsolideerimise üldpõhimõtted 

o Konsolideeritud bilanss 

o Konsolideeritud kasumiaruanne 

o Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 

o Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

o Praktilised harjutused 

• Välisriigi tütarettevõtete konsolideerimine 

o Arvestusvaluuta ja esitusvaluuta 

o Realiseerimata kursivahede kajastamine 

o  

• Tehingud vähemusosalusega.  
• Investeeringute kajastamine emaettevõtte eraldiseisvates aruannetes 

o Soetusmaksumus 

o Õiglane väärtus 

o Kapitaliosaluse meetod 

• Konsolideeritud majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kohustus ja erandid 

 
 

ÕPPEMEETODID:  
 

Loeng, praktilised ülesanded 

 

ÕPPEMATERJALIDE LOEND: 
 

Raamatupidamise Toimkonna juhend nr 11 “Äriõhendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine”, teemakohased slaidid 
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7.  HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED  
 

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid  

Osavõtt koolitusest. 
 

8. Väljastatavad dokumendid  
Tõend, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  
 

9. Koolitaja kvalifikatsioon: 
Maire Otsus-Carpenter 

 

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, töötanud pearaamatupidajana, audiitorina, finantsjärelevalve 
eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitorina ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. 

 

Õppekorralduse alused: https://taiendkoolitus.com/oppekorralduse-alused/ 

 

Kvaliteedi tagamise alused: https://taiendkoolitus.com/kvaliteedi-tagamise-alused/ 

 
Õppekava on kinnitatud  
21.10.2022 

 

 
 

  


