CURSO

Roteiro para encerramento do Balanço 2017

Orientadora
Andréa Giungi
Contadora; MBA em Controladoria Estratégica pela Fecap – Fundação Escola de Comércio
Álvares Penteado (São Paulo); consultora da CPA; especialista em Imposto de Renda, CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, Contabilidade e Legislação Societária; conferencista; autora de artigos
publicados em periódicos especializados em consultoria empresarial.

Objetivo
Orientar os participantes de maneira prática sobre os principais procedimentos que devem ser realizados para o
encerramento do Balanço Patrimonial do ano-calendário 2017, em conformidade com as exigências estabelecidas pela
Lei nº 12.973/2014 e normas contábeis.

A quem se destina
Contabilistas, auditores, consultores, advogados, administradores, empresários, encarregados dos departamentos
contábil, bem como seus auxiliares que atuam de maneira direta ou indireta no encerramento das demonstrações
contábeis das empresa, e os demais interessados na matéria.

Programa
1 – Introdução
2 – Reclassificação das contas do Não Circulante para o Circulante
3 – Conciliação das contas patrimoniais
- Disponibilidades
- Contas e receber
- Contas a pagar e fornecedores
- Duplicatas descontadas
4 – Avaliação e ajuste dos estoques
5 – Controle do ativo imobilizado e intangível e revisão das taxas de depreciação e amortização
6 – Teste de recuperabilidade (Impairment)
7 – Revisão da apropriação de juros ativos e passivos
8 – Reconhecimento dos tributos diferidos
9 – Provisão - Constituição, realização e reversão

10 – Aplicação do método da equivalência patrimonial – MEP
11 – Criação das subcontas em decorrência da vigência da Lei nº 12.973/2014
12 – Apuração do resultado do período
- Regime de reconhecimento das receitas e despesas
- Lançamentos de encerramento das contas de resultado
- Apuração das participações no lucro
- Reconhecimento do lucro ou prejuízo do Exercício
- Manutenção da conta Lucros Acumulados no Balanço Patrimonial
13 – Elaboração das notas explicativas

Informações
Carga Horária
9 horas

Datas
• Dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2018, das 19h às 22h.
Incluso no curso
Certificado de participação, material didático e coffee-break.

Investimento
R$ 599,00 - Assinante CPA
R$ 789,00 - Não assinante
Desconto de 5% para pagamento à vista até dia 15/02/2018.

Forma de pagamento
Boleto Bancário ou Cartão de Crédito

Observação importante
Em razão de quórum mínimo necessário para a realização do curso, reservamo-nos o direito de reprogramá-lo ou
suspendê-lo.

Local
Centro de Treinamento CPA
Rua Isaac Pacheco nº 140 – Além Ponte Sorocaba – SP

Ligue hoje mesmo para (15) 3219-4822. Fale com Carina ou Michel e faça a sua reserva.
A CPA REALIZA TAMBÉM CURSOS "IN-COMPANY".

