
A aplicação das normas IAS-IFRS
Estudo das principais normas e diferenças face ao SNC

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 639

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 2.300,00 € + IVA

A aplicação das IAS/IFRS pode resultar de uma obrigação legal ou de uma necessidade para reporte ao grupo (empresa-
mãe). Conhecer os negócios é muito importante para uma adequada aplicação de cada uma das normas mas conhecer o
processo contabilístico e a estrutura das demonstrações financeiras de base internacional é fundamental para a
preparação do adequado relato financeiro.

Neste curso serão proporcionadas condições para a apreensão dos conhecimentos necessários à adequada interpretação
e aplicação nas normas IAS/IFRS, e respetivas interpretações.

Este curso atribui 14 créditos OCC da Ordem dos Contabilistas Certificados

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer as obrigações legais relativas à aplicação das IAS/IFRS e as fontes de informação;
Saber usar a estrutura conceptual e compreender a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras;
Discutir a tratamento contabilístico dos ativos fixos tangíveis e intangíveis e cálculo das imparidades, o
tratamento dos subsídios e as alterações nos contratos de locação e identificar e reconhecer o rédito;
Compreender as diferenças entre as normas nacionais e internacionais e medir o respetivo impacto na análise
económica e financeira.

Destinatários

Para quem

Contabilistas certificados, diretores financeiros, auditores e profissionais com responsabilidade de gestão em
empresas de grande dimensão ou com ligações a multinacionais.

Pré-requisitos

Conhecimentos intermédios de contabilidade financeira.

https://www.cegoc.pt/creditos-occ


Percurso de aprendizagem

Sessão híbrida (2 dias / 12 horas)

Normas legais nacionais e europeias

Objetivos de União Europeia e normas legais aplicáveis.
O IASB e as fontes originárias da informação.
A CNC e a normalização nacional.
A aplicação das IAS/IFRS às empresas nacionais não sujeitas ao Regulamento 1606/2002.

 

A estrutura conceptual e as bases de apresentação de demonstrações financeiras

Os princípios e os conceitos.
Principias definições.
O processo contabilístico.
Critérios de reconhecimento e mensuração (inicial e subsequente).
Uso do justo valor.

 

As demonstrações financeiras: forma e análise de conteúdo

Demonstração da posição financeira.
Demonstração do desempenho, incluindo o desempenho integral.
Alterações em capitais próprios.
Fluxos de Caixa.

 

Uso de algumas normas com diferenças substanciais face ao normativo nacional

Rédito nos contratos com clientes: método dos 5 passos.
Subsídios e apoios das entidades públicas.
Locações: critério do uso (em alternativa ao risco).
Intangíveis: tratamento do goodwill.

 

Estudo de outras normas

Ativos fixos tangíveis: mensuração inicial e subsequente, vidas úteis e valores residuais, correções de estimativas.
Intangíveis: despesas de investigação vs. Desenvolvimento.
Imparidades: em ativos fixos tangíveis.
Provisões e contingências: quando e como mensurar ou divulgar.
Benefícios dos empregados: incluindo de curto prazo, pós-emprego e cessação de emprego.
Instrumentos financeiros: derivados de cobertura.
Custos de empréstimos: custo amortizado pelo uso da taxa de juro efetiva.
Impostos diferidos: reconhecimento e mensuração.

Classe Virtual (2h00m)

Facilitar a aplicação “on-the-job” e consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos principais
conceitos, técnicas e ferramentas abordadas.
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Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades.

Métodos pedagógicos

Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à
distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no
contexto de trabalho: estudos de caso e classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc para
facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de aplicação
no contexto profissional.

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem, com forte componente prática, que o ajudará a:

Dominar o processo contabilístico e conhecer as diferenças face às normas nacionais;


