
Consolidação de Contas
Relato financeiro de grupos empresariais ou para empresa-mãe

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 1135

Preço : 900,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Com a globalização dos mercados e a consequente concentração de atividades empresariais, surge a necessidade de,
por um lado, cumprir requisitos legais, e por outro medir o efetivo desempenho de cada unidade e desta no conjunto do
grupo para melhor se aferirem dos riscos relevantes.

Com o maior enfoque das instituições financeiras, para efeitos de avaliação do risco, à informação contabilística
prestada pelas empresas, é importante que os grupos estejam organizados para prestar informação plena, tempestiva e
relevante.

Neste curso serão proporcionadas condições para a apreensão dos conhecimentos necessário à realização da
consolidação, desde a estruturação da informação de origem, a definição do perímetro de consolidação, passando pela
homogeneização e refletindo os ajustamentos e eliminações necessários ao processo para a apresentação das
demonstrações financeiros do grupo como se de uma única entidade se tratasse.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer o enquadramento legal aplicado ao processo de consolidação;
Identificar as diversas etapas do processo; a estruturação da informação, a definição do perímetro de
consolidação, a homogeneização, as eliminações e os ajustamentos, a preparação das demonstrações financeiras
e as incidências fiscais;
Discutir a tratamento contabilístico d os interesses que o grupo não controla (interesses minoritários), o goodwill,
os resultados não realizados e o cálculo dos impostos diferidos;
Compreender as incidências fiscais e a escolha da melhor solução.

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


Destinatários

Para quem

Contabilistas certificados e técnicos com responsabilidade de realizar a consolidação ou preparar informação para
a empresa-mãe.

Pré-requisitos

Conhecimentos intermédios de contabilidade financeira, nomeadamente a aplicação das normas do SNC ou das
IAS/IFRS.

Percurso de aprendizagem

Normas legais e definição de grupos

O contexto internacional, os mercados financeiros e os Regulamentos Europeus.
O SNC e a definição de grupo que consolida.
Entidades dispensadas e excluídas de consolidação.
Métodos de consolidação.
Definição de controlo, o perímetro de consolidação e a escolha do método.

Aplicação das normas gerais do processo de consolidação

Concentrações empresariais: O método da compra e a determinação do goodwill.
Investimentos em Associadas e Interesses em Empreendimentos Conjuntos.
Uso do método da equivalência patrimonial.
Demonstrações financeiras consolidadas e separadas.

Procedimentos específicos de consolidação

Fontes de informação e uso de sistemas informáticos.
A homogeneização: temporal, cambial, de políticas contabilísticas, de saldos.
Eliminações de participações financeiras e cálculo dos interesses que o grupo não controla e diferenças de
aquisição (goodwill).
Ajustamentos baseados no justo valor à data da concentração.
Eliminação de resultados intragrupo e cálculo dos impostos diferidos.
Eliminação das transações e saldos intragrupo.

Prestação de contas em base consolidada

Preparação das demonstrações financeiras.
Divulgações específicas.

Efeitos fiscais decorrentes da consolidação

Definição de grupo, para efeitos fiscais, e análise do método de tributação possível (RETGS).
Vantagens e inconvenientes do uso do método fiscal.
O uso de prejuízos fiscais, os pagamentos por conta e as compensações intragrupo.
Preços de transferência.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática em sala, com base em casos de estudo.
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Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem, com forte componente prática através da resolução de estudos de caso, que o
ajudará a:

Dominar os processos e a conhecer os procedimentos para a realização da consolidação e suas incidências fiscais;


