Impactos Contábeis do IFRS 9 e do IFRS 15
(Dias 31 de julho e 1º de agosto - SP-SP)
(*) palestrante a confirmar)
Dia 31 de julho - entre 8h e 18h - Módulo 1 - 10 pontos CFC
Local: Via Academy, Rua Frei Caneca nº 558, 23º andar, Consolação,m São Paulo, SP

Impactos Contábeis do IFRS 9
Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição do
Pronunciamento Contábil IFRS 9.
Professor: Fernando Galdi - Pós-Doutor em Contabilidade pela University of Arkansas USA e Doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP; Especialista em Equity
Valuation, Análise Fundamentalista, Accounting Based Valuation Models, Contabilidade
Societária, Contabilidade e Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos, Hedge
Accounting e IFRSs.
Programa (entre 8h e 16:30h)
● Introdução ao pronunciamento e contabilização de instrumentos financeiros
● Transações cobertas e excluídas do escopo do IFRS 9
● 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 (16:30h-18h): Implementando o IFRS 9 em Bancos
Palestrante: Rodrigo A. Morais, Contadoria, Itaú Unibanco S/A

Dia 01 de agosto - Módulo 2 - 10 pontos CFC

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 16:30h)
Professor: Renato Postal - Sócio da PwC Brasil, dedicado ao atendimento da carteira de
clientes internacionais, notadamente europeus, membro da área técnica da PwC e
responsável por treinamentos em IFRS. Tem 27 anos de carreira profissional na PwC, dez
anos como sócio de Auditoria, tendo atuado por dois anos no escritório da PwC em Zurique,
Suíça. Durante este período, envolveu-se com a área técnica e aprimorou competências no
atendimento de clientes suíços de abrangência mundial. Graduado em Administração de
Empresas e em Ciências Contábeis, pós-graduado em Administração Financeira e
diplomado em IFRS pelo ACCA - Association of Chartered Accountants do Reino Unido.

Programa (entre 8h e 16:30h)
● 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 (16:30h-18h): Implementando o IFRS 15 nas indústrias
Palestrante: Thiago Kenzo - Grupo Técnico Contábil - Embraer

