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Impactos Contábeis do IFRS 3, 9, 15 e 16
40 pontos PEPC CFC

Datas:
● 6 e 7 de dezembro de 2017
● 14 e 15 de dezembro de 2017
Local: A
 v. Graça Aranha, 416 - 11० andar - Auditório - Centro, Rio de Janeiro

Programa
Dia 06 de dezembro - entre 8h e 16h30

Impactos Contábeis do 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
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●

Debate dos exemplos apresentados no Apêndice B da norma

Palestra (16h30-18h): Implementando o IFRS 15 no setor de telecomunicações
Palestrante:
●

Manoela Suassuna - TIM

Dia 7 de dezembro - entre 8h e 16:30h

Impactos Contábeis do 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)
●     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.
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●     Divulgação em notas explicativas
● Debate dos exemplos ilustrativos apresentados na NBC TG 06 - Operações de
Arrendamento Mercantil
Palestra (16h30-18h): Casos de Implementação do IFRS 16
Palestrantes:
●

Jonas Morbidelli  - Sócio-Diretor, KPMG

Dia: 14 de dezembro - entre 8h e 16h30

Impactos Contábeis do IFRS 3

Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição dos
Pronunciamentos Contábeis IFRS 3.
Professor: Christiano Santos - Sócio da PwC no escritório de São Paulo com mais de 20
anos de experiência nas áreas de consultoria em normas contábeis (accounting advisory) e
de mercado de capitais (capital markets) e auditoria. Foi responsável por diversos projetos
de conversão de demonstrações financeiras (US GAAP e IFRS), lançamento de títulos
(debt/equity), abertura de capital nos mercados de capitais nacional e internacional (Estados
Unidos e Europa) e auditoria de demonstrações financeiras em "US GAAP" de empresas
registradas na SEC. Atuou no grupo técnico global da PricewaterhouseCoopets em
Londres. Diplomado em International Financial Reporting Standards pelo Association of
Chartered Certified Accountants. Mestre em Ciências Contábeis pela PUC-SP e Bacharel
em Ciências Contábeis e Administração de Empresas.
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
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●
●

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
○ 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
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●

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 (16h30-18h00): Caso Prático de implementação do IFRS 3 nas empresas
Palestrante:
●

Vicente Cortez Carvalho - Diretor de Contabilidade, Tributário e Patrimonial,
Energisa

Dia 15 de dezembro - entre 8h e 16h30

Impactos Contábeis do IFRS 9

Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição dos
Pronunciamentos Contábeis do IFRS 9.
Professor: Christiano Santos - Sócio da PwC no escritório de São Paulo com mais de 20
anos de experiência nas áreas de consultoria em normas contábeis (accounting advisory) e
de mercado de capitais (capital markets) e auditoria. Foi responsável por diversos projetos
de conversão de demonstrações financeiras (US GAAP e IFRS), lançamento de títulos
(debt/equity), abertura de capital nos mercados de capitais nacional e internacional (Estados
Unidos e Europa) e auditoria de demonstrações financeiras em "US GAAP" de empresas
registradas na SEC. Atuou no grupo técnico global da PricewaterhouseCoopets em
Londres. Diplomado em International Financial Reporting Standards pelo Association of
Chartered Certified Accountants. Mestre em Ciências Contábeis pela PUC-SP e Bacharel
em Ciências Contábeis e Administração de Empresas.
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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 (16h30-18h00): Casos Práticos dos Impactos Contábeis do IFRS 9 em
companhias abertas não financeiras
Palestrante:
Levy Horli - Vale S.A.
---------------------------(*) a confirmar
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