Update IFRS
20 pontos PEPC CFC

Datas:
● 15 e 16 de agosto de 2018
Local: Espaço Paulista, Avenida Paulista 807, 17º andar, São Paulo, SP
A implementação dos IFRS 3, 9, 15 e 16 já são realidade para as empresas
brasileiras de grande porte, outras normas, no entanto, continuam demandando
esclarecimentos sobre interpretações, de acordo com o modelo de negócio ou do
arcabouço legal vigente.
A EPC Abrasca lançou em 2018 o curso - UpDate IFRS - que tem o objetivo de
atualizar os participantes sobre as normas em pauta no IFRS Foundation e no Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, que a Abrasca é componente, e seus principais impactos de
implantação nas organizações. Respondemos questões complexas.
Para isso, contamos com os maiores especialistas dos temas, uma plateia
qualificada, e executivos das maiores organizações do Brasil palestrando sobre as suas
experiências no assunto.
O resultado dessa fórmula é uma experiência única de educação profissional
continuada que envolve e desenvolve os experts para atingir objetivos práticos dentro da
organização.

PROGRAMA
Dia: 15 de agosto - entre 8h e 16h30

Impactos Contábeis da IFRS 3
Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição dos
Pronunciamentos Contábeis IFRS 3.
Professor José Luiz Ribeiro de Carvalho - Formado em Economia e Ciências Contábeis.
Atuou em auditoria pela KPMG por 37 anos até 2017. Atualmente é Conselheiro do CRCSP,
membro do Ibracon e membro de Conselho Fiscal. Experiência relevante em IFRS,
Auditoria, PCAOB and SOX compliance. Atuou como sócio responsável pela área técnica

da KPMG por seis anos. Coordenou a publicação do livro do IFRS do IASB traduzido para a
língua Portuguesa. Coordenou a área de Educação Executiva em IFRS da KPMG por 5
anos. Membro do IAS Panel da KPMG Internacional. Especialização no setor de energia
elétrica atuando desde 2004 é membro do grupo de trabalho - GT6 do Ibracon do setor de
Energia Elétrica. Membro do ACI – Audit Comittee Institute da KPMG. Certificado de
Treinamento em Governança Corporativa pelo IBGC.
IFRS 3 - Combinação de Negócios (entre 8h e 16h30)
● Definições Relevantes
● Método de Aquisição
○ Identificação do adquirente
○ Determinação da data de aquisição
○ Reconhecimento e mensuração de ativo identificável adquirido, de passivo
assumido
○ Reconhecimento e Mensuração da participação de não controladores na
adquirida
●
●

Reconhecimento
Procedimentos Contábeis
○ Demonstrações Financeiras Separadas
○ Demonstrações Financeiras Individuais
○ Demonstrações Financeiras Consolidadas

●

Requisitos
○ Condições de reconhecimento
○ Exceções no Reconhecimento
○ Classificação ou designação de ativo identificável adquirido e passivo
assumido

●

Mensuração no Reconhecimento Inicial
○ Ativos Identificados e Passivos Assumidos
○ Princípios Gerais
○ Exceções na Mensuração
○ Participação de Não Controladores
○ Método Ativos Líquidos
○ Método do Valor Justo

●

Goodwill e ou Ganho em Compra Vantajosa
○ Reconhecimento e mensuração do Goodwill
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○

Reconhecimento e Mensuração do ganho proveniente de compra vantajos

●

Contraprestação Transferida
○ Contraprestação transferida em troca do controle da adquirida
○ Contraprestação contingente
○ Combinação de negócios realizada em estágios
○ Combinação de negócios realizada sem a transferência de contraprestação
○ Custos relacionados à aquisição
○ Determinação do que é parte da operação da combinação de negócios

●

Período de Mensuração
○ Eventos existentes na data da Combinação de Negócios
○ Eventos Após Combinação de Negócios
○ Período de Mensuração

●

Mensuração e Contabilização Subsequentes
○ Princípios Gerais
○ Direito readquirido
○ Passivo contingente
○ Ativo de indenização
○ Contraprestação contingente

●

Ativos Intangíveis Identificados
○ Método de Contrato
○ Método de Separação
○ Natureza dos Ativos Intangíveis Identificados
○ Requisitos para Reconhecimento dos Ativos Intangíveis Identificados

Palestra (16h30-17h30): Caso Prático de implementação do IFRS 3 nas empresas
Palestrante: Jonas Morbidelli (*) - Sócio KPMG
Dia 16 de agosto - entre 8h e 16h30

Impactos Contábeis da IFRS 9
Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição dos
Pronunciamentos Contábeis do IFRS 9.
Professor José Luiz Ribeiro de Carvalho - Formado em Economia e Ciências Contábeis.
Atuou em auditoria pela KPMG por 37 anos até 2017. Atualmente é Conselheiro do CRCSP,
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membro do Ibracon e membro de Conselho Fiscal. Experiência relevante em IFRS,
Auditoria, PCAOB and SOX compliance. Atuou como sócio responsável pela área técnica
da KPMG por seis anos. Coordenou a publicação do livro do IFRS do IASB traduzido para a
língua Portuguesa. Coordenou a área de Educação Executiva em IFRS da KPMG por 5
anos. Membro do IAS Panel da KPMG Internacional. Especialização no setor de energia
elétrica atuando desde 2004 é membro do grupo de trabalho - GT6 do Ibracon do setor de
Energia Elétrica. Membro do ACI – Audit Comittee Institute da KPMG. Certificado de
Treinamento em Governança Corporativa pelo IBGC.

Programa (entre 8h e 16h30)
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introdução ao pronunciamento e contabilização de instrumentos financeiros
Transações cobertas e excluídas do escopo do IFRS 9 - NBCTG 48
Conceitos fundamentais: instrumento financeiro, ativo financeiro, passivo financeiro,
valor justo, taxa efetiva de juros, custo amortizado, perda de crédito esperada, custo
de transação, compromisso firme, mantido para negociação
Classificação
Reconhecimento
Mensuração inicial e subsequente
Reclassificação
Baixa
Regras de transição
Contabilidade de hedge
Conceitos fundamentais: instrumento de hedge, item protegido
Qualificação para a contabilidade de hedge
Contabilização de hedge para um grupo de itens
Designação ao valor justo por meio do resultado
Divulgação em notas explicativas

Palestra (16h30-17h30): Casos Práticos dos Impactos Contábeis do IFRS 9 em
companhias abertas
Palestrante: Jorge Andrade Costa - professor
Inscreva-se já! RJ, SP e outras localidades: (21) 2223-3656
Email: milton@abrasca.org.br - Milton Alves
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