www.pwc.com/ao/academy

IFRS (com formador)
PwC’s Academy em Angola
De profissionais para profissionais

Curso prático destinado à
actualização dos tratamentos
contabilísticos previstos nas IFRS
mais vulgarmente aplicáveis às
empresas

financeiras de acordo com as

Objectivos

financeira publicada em IFRS.

•

Destinatários
Preparadores de demonstrações
IFRS e quaisquer outros
utilizadores de informação

Rever os principais aspectos do tratamento contabilístico
previsto nas normas mais usualmente aplicadas pelas
empresas na preparação de demonstrações financeiras em
IFRS e informar sobre alterações recentes a estas normas e as
implicações práticas destas.

Online com formador,
19, 20, 26 e 27 de Maio de 2022

Leia o QR Code para saber mais
sobre a PwC’s Academy Angola.

Duração: 14 horas
Horário: 09h30-13h00
Valor: 600.000 AOA*

Programa

Inclui: envio de materiais de apoio e certificado de
formaçãoPwC
Inscreva-se em:
www.pwc.com/ao/academy ou envie um email
para: ao_pwcsacademy@pwc.com

1. Boas vindas e introdução à plataforma
2. Introdução
3. Apresentação das demonstrações financeiras
(IAS1/IAS 8)
4. Activos tangíveis (IAS 16)
5. Imparidade de activos não financeiros (IAS
36/IFRS 13)

A PwC reserva-se ao direito de admissão
*Reservamo-nos ao direito de efectuar a correcção cambial, através de emissão de
factura adicional com o diferencial do valor em AOA à data do efectivo pagamento da
factura e o valor à data da emissão da mesma, caso se registem variações cambiais de
desvalorização do AOA em relação a USD face à taxa de câmbio utilizada na data de
emissão das facturas em AOA.
A presença na acção de formação fica sujeita ao pagamento antecipado do valor da
inscrição.

6. Rédito de contratos com clientes (IFRS 15)

Equipa.

7. Locações (IFRS 16)
8. Demonstrações financeiras separadas (IAS 27)

Director do departamento de Capital Markets and
Accounting Advisory, presta consultoria contabilística
e financeira a clientes nacionais e internacionais.

9. Definição de controlo / subsidiária (IFRS 10)
10. Acordos conjuntos (IFRS 11)

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas
pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da
Empresa.

11. Associadas (IAS 28)
12. IFRS 3 - concentrações de actividades
empresariais
13. Activos não correntes detidos para venda e
unidades operacionais descontinuadas (IFRS 5)
14. Instrumentos financeiros: reconhecimento e
mensuração (IFRS 9)

Carla Massa
Director

Integra o departamento técnico da PwC em Portugal
sendo responsável pela preparação de publicações e
informações relativas às alterações às IFRS, bem
como à emissão de pareceres sobre o tratamento de
questões IFRS / SNC complexas.
É formadora da PwC’s Academy tendo sido
responsável pela definição e apresentação de cursos
internos e externos relativos à aplicação de IFRS e
SNC.

15. Divulgações justo valor (IFRS 7/IFRS 13)

Contactos
Informações
PwC’s Academy Luanda
Tel: +244 227 286 109
ao_pwcsacademy@pwc.com
Luanda
PricewaterhouseCoopers Edifício Presidente,
Largo 17 de Setembro, nº 3, 1º andar - Sala 137
Luanda - República de Angola

Visite-nos nas redes sociais

www.pwc.com/ao/academy
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