Update IFRS
20 pontos PEPC CFC

Datas:
● 22 e 23 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 22 de agosto - entre 8h e 16h30

Impactos Contábeis da IFRS 15
Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição do
Pronunciamento Contábil IFRS 15.
Programa (entre 8h e 16h30)
Professor Paulino Meira - Atua a mais de 12 anos nas áreas contábil e de controladoria,
nos setores público, privado e de terceiro setor. Atuou no Grupo Técnico contábil da
Embraer como especialista em IFRS entre 2014 e 2017 em análises técnicas contábeis em

diversas áreas de aplicação. Graduado em Ciências Contábeis em 2008 pela Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, pós graduado em Controladoria e Finanças pela
FACET/PR.
Ementa
● Introdução
● Histórico e objetivos da norma
● Transações cobertas e excluídas do escopo do IFRS 15
● Conceitos fundamentais: receita, clientes, contrato, obrigação de desempenho,
preço
● Os 5 passos do reconhecimento da receita
● Divulgação em notas explicativas
● Regras de transição
● Principais julgamentos profissionais
● Aplicação prática: aspectos gerais
● Debate dos exemplos apresentados no Apêndice B da norma
Palestra (16h30-17:30h):
organizacionais.

Implementação

da

IFRS

15

nas

empresas:

desafios

Palestrante: Álvaro José Soncini (*) - Controller da 99.
Dia 23 de agosto - entre 8h e 16:30h

Impactos Contábeis da IFRS 16
Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição do
Pronunciamento Contábil IFRS 16.
Professor Paulino Meira - Atua a mais de 12 anos nas áreas contábil e de controladoria,
nos setores público, privado e de terceiro setor. Atuou no Grupo Técnico contábil da
Embraer como especialista em IFRS entre 2014 e 2017 em análises técnicas contábeis em
diversas áreas de aplicação. Graduado em Ciências Contábeis em 2008 pela Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, pós graduado em Controladoria e Finanças pela
FACET/PR.
Programa (entre 8h e 16h30)
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● Introdução a contabilização de contratos de arrendamento mercantil – na perspectiva
do arrendatário
● Breve histórico e objetivos da norma NBC TG 06 - Operações de Arrendamento
Mercantil
● Transações cobertas e excluídas do escopo da NBC TG 06 - Operações de
Arrendamento Mercantil
● Conceitos fundamentais do: arrendamento mercantil
● Reconhecimento
● Mensuração inicial – do direito de uso e do passivo
● Mensuração subsequente – do direito de uso e do passivo
● Baixa e Regras de transição
● Apresentação no balanço patrimonial, na demonstração do resultado do exercício e
na demonstração dos fluxos de caixa.
● Divulgação em notas explicativas
● Debate dos exemplos ilustrativos apresentados na NBC TG 06 - Operações de
Arrendamento Mercantil
Palestra (16h30-17:30h): Implementação
organizacionais e tecnológicos.

da

IFRS

16

nas

empresas:

desafios

Palestrante: Douglas Ramos e Tiago (*)  - Via Varejo.
Inscreva-se já! RJ, SP e outras localidades: (21) 2223-3656
Email: milton@abrasca.org.br - Milton Alves
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