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Tentang BeProfessionalTheClub®
BeProfessionalTheClub dan CareerTrackTraining® adalah divisi pelatihan
manajemen dari PT.Proesdeem Consulting
Services (Proesdeem Indonesia)—lembaga
konsultan manajemen yang sejak tahun
1995 lebih memfokuskan kegiatannya pada
penyelenggaraan pelatihan profesional.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
BeProfessionalTheClub® & CareerTrackTraining® senantiasa memadukan
aktualitas dan kualitas kurikulum (modul)
pelatihan, pelayanan yang prima, dan
kapabilitas instrukturnya.
®

Pelatihan yang diselenggarakan oleh
BePRO & CareerTrack senantiasa mengacu
pada perkembangan mutakhir dalam
pengelolaan perusahaan yang saat ini
berorientasi kepada terciptanya good
corporate governance.
BePRO & CareerTrack sejak berdiri tahun
1995 senantiasa berusaha
mempertahankan kualitas professional
training yang tinggi dengan menerapkan
adanya check dan control, sehingga
professional training yang diselenggarakan
dapat:
 menjawab kebutuhan para peserta
secara komprehensif dan dengan
pendekatan aplikatif
 memfokuskan terhadap solusi yang
spesifik dan relevan terhadap
perkembangan terkini
 memberikan aspek teknik dan aplikatif
yang dibawakan oleh para instuktur
yang mumpuni
 memfasilitasi kebutuhan soft skill
dalam pengembangan karir dan bisnis
Melalui professional training, CareerTrack
dan BePRO dapat membantu perusahaan
yang ingin berkembang ataupun
memperkuat posisi strategisnya dengan
memberikan expertis yang dapat
meningkatkan kemampuan dalam:
 Mengelola prioritas secara efektif
 Membangun budaya kerja yang
produktif
 Meningkatkan job value
 Menyelaraskan kemampuan dengan
perkembangan serta kebutuhan terkini
 Menciptakan proses, dan professional
terbaik bagi perusahaan.
Web Service Links:

www.careertrack.training
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

PSAK Standard for Financial Statement
Laporan keuangan sangat
terkait dengan Peraturan
Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) yang
berlaku di Indonesia dan
sudah menjadi keharusan
bagi setiap perusahaan
untuk mematuhi
peraturan tersebut. Pada
pelatihan ini akan dibahas
bagaimana menyajikan
laporan keuangan
berdasarkan PSAK
tersebut dan bagaimana
perlakuan terhadap
transaksi.
Tujuan Pelatihan
1. Memahami tujuan dan tanggung jawab
atas laporan keuangan
2. Memahami pertimbangan menyeluruh
dalam PSAK (penyajian secara wajar,
kebijakan akuntansi, kelangsungan
usaha, dasar akrual, konsistensi,
materialitas dll)
3. Memahami struktur dan isi dari laporan
keuangan

Pokok-Pokok Bahasan
1.

Pemanfaatan laporan Keuangan

2.

Konsep-konsep dalam Laporan Keuangan

3.

Proses Pembuatan Laporan Keuangan

4.

Laporan Keuangan dalam PSAK

5.

Struktur dan Isi Neraca

6.

Struktur dan isi Laporan Rugi-Laba

7.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas

8.

Struktur dan isi Laporan arus Kas

9.

Penyajian Catatan Atas Laporan keuangan

10. Laporan Keuangan Interim dan Konsolodasi
11. Keterkaitan antara laporan Keuangan dengan
beberapa PSAK Lainnya.

Related Topics:
 International Financial Reporting Standard (IFRS)
 Financial Accounting Analysis and Reporting
 Creative Accounting: Understanding Grey-Area
Accounting
 Managing Closing Effectively

Your Schedule

Location

Investment/
Person *)

February 19-20, 2020

Bandung

IDR 4.950.000

April 27-28, 2020

Jakarta

IDR 4.950.000

5. Mamahami penyajian catatan atas
laporan keuangan

June 15-16, 2020

Yogya

IDR 4.950.000

August 05-06, 2020

Jakarta

IDR 4.950.000

6. Mamahami penyajian laporan keuangan
interim dan laporan keuangan
konsolidasi

October 19-20, 2020

Bandung

IDR 4.950.000

December 07-08, 2020

Jakarta

IDR 4.950.000

4. Memahami struktur Laporan neraca, rugi
laba, perubahan ekuitas dan arus kas

7. Mamahami peraturan PSAK yang
berkaitan dengan pengakuan transaksi
(PSAK 7 hingga PSAK 59)
Siapa yang Menjadi Peserta?
Lokakarya ini diselenggarakan untuk staf /
officer accounting yang ingin memiliki dasar
pengetahuan yang luas mengenai best
practices bidang accounting khususnya yang
berkaitan dengan penerapan PSAK ini
sehingga dapat membantu memperlancar
pelaksanaan tugas sehari-hari.

*Exclude Tax, Transportation & Accommodation

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Jakarta: 47th-50th Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman
Kav.1 Jakarta 10220, Sofyan Hotel Group, IBIS Hotel Group
atau hotel lainnya di Jakarta;
Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;
Bandung: KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group atau
hotel lainnya.
Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.
Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasikan melalui
undangan seminar.
Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk
pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh)
orang, Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang sesuai
konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum
pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari
ketentuan minimal tersebut maka keputusan
pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak untuk
mendapatkan solusi terbaik.
Untuk pendaftaran dan bila Anda menginginkan judul
training, jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang
tercantum di atas silahkan hubungi Marketing kami melalui
Tel: 021-22974639; HP:081217809900;
WA:08558080790 atau email: beproseminars@gmail.com
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