Contabilidade
A Contabilidade é necessária para toda e qualquer empresa independentemente
do seu tamanho, segmento e da forma de tributação.
A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar
decisões.

Programa:
1. Contabilidade de Angola (PGC)
1.1 Conhecer a Estrutura Conceptual do Sistema Contabilístico em Angola
Conhecer o Plano Geral de Contabilidade de Angola (PGC).
Características qualitativas e as bases de apresentação das
demonstrações financeiras:
relevância; fiabilidade; continuidade e acréscimo.
Princípios contabilísticos:
consistência; materialidade; não compensação de saldos e
comparabilidade.
1.2 Compreender os critérios para reconhecimento das contas do balanço
Os activos não correntes e correntes:
as imobilizações corpóreas e incorpóreas; os investimentos
financeiros versus aplicações de tesouraria; as existências; as
contas de terceiros a receber; os meios monetários;
Os passivos não correntes e correntes:
as provisões para riscos e encargos; as contas de terceiros a
pagar; os passivos contingentes.
O capital próprio:
o capital; as acções/quotas próprias e prémios de emissão; as
prestações suplementaresversus suprimentos; as reservas legais,
estatutárias e livres; os resultados transitados e resultado do
exercício.
1.3 Compreender os Critérios para reconhecimento das CONTAS DA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Os Proveitos:
critérios gerais; vendas e Prestações de Serviços; royalties; juros;
diferenças de Câmbio Favoráveis; subsídios à Exploração versus
Subsídios ao Investimento.
Os Custos:
critérios gerais; despesas de Investigação e Desenvolvimento;
custos dos empréstimos obtidos; diferenças de Câmbio
Desfavoráveis.
Situações Extraordinárias:
as correcções de Exercícios anteriores; o conceito de “ERRO
FUNDAMENTAL”; alterações das políticas contabilísticas.
Dominar as BASES DE VALORIMETRIA:
o conceito de Valorimetria; o Custo Histórico; o Custo Corrente; o
Custo-Padrão ou Standard; o Custo Plurianual; o Custo pelo
Método do Retalho; o Valor Realizável e o Valor Realizável
Líquido; o Justo Valor; o Valor Presente ou Actual; o Preço de
Compra versus Custo de Aquisição.
Interpretar e compreendera INFORMAÇÃO FINANCEIRA:
os objectivos; os destinatários e os responsáveis pela preparação,
divulgação e arquivo da Informação; o Balanço; a Demonstração
de Resultados por NATUREZAS; a Demonstração de Resultados
por FUNÇÕES; a Demonstração dos Fluxos de Caixa; a origem e
Aplicação de Fundos; as notas explicativas: instrumento
fundamental de Informação.

Dirigido a:
Colaboradores dos Departamentos de Contabilidade, Financeiro e
Controlo de Gestão.
Secretárias de Direcção e outros colaboradores que necessitam de
dominar a linguagem contabilística e financeira.

Objectivos:
No final da formação os participantes deverão ser capazes de:
aconhecer as especificidades do Sistema de Normalização Contabilística
em Angola;
interpretar o relato das Demonstrações Financeiras em Angola;
identificar as principais diferenças entre o normativo contabilístico
Angolano e o normativo contabilístico Internacional.

Métodos:
Centrado na vertente prática, este curso alterna os contributos teóricos e as
trocas de experiências entre o grupo de participantes:
exposições teóricas e resolução de Casos Práticos.

Datas/Locais:
Início
Fim
Horário
Local
Se está interessado neste curso de formação, por favor, contacte-nos!

