Update IFRS
20 pontos PEPC CFC

A implementação dos IFRS 9 e 15 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
●
●
●
●

22 e 25 de outubro de 2018
Local: online
Carga Horária: 20h/a
Horário: 0
 8:30h às 17:30h

Dia 22 de outubro - entre 8:30h e 16h30h

Impactos Contábeis da IFRS 9
Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição dos
Pronunciamentos Contábeis do 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
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Societária, Contabilidade e Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos, Hedge
Accounting e IFRSs.
Programa (entre 8:30h e 16h30h)
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 (16h30-17h30h): Casos Práticos dos Impactos Contábeis do IFRS 9 em
companhias abertas
Palestrante: Jorge Andrade Costa (*) - professor
Dia 25 de outubro - entre 8h e 16h30h

Impactos Contábeis do IFRS 15
Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição do
Pronunciamento Contábil IFRS 15.
Programa (entre 8:30h e 16h30h)
Professor Ana Abreu - Bacharel em Ciências Contábeis pela UNIB, Pós-Graduada em
Direito Tributário pelo IBET/USP e também em Finanças e Controladoria pela FGV, MBA
em gestão Tributária pelo INPG. Certificada em IFRS emitido pelo ACCA (março de 2009 ).
Atuando há mais de 25 anos, profissionalmente na área de controladoria, fiscal e
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planejamento tributário de grandes multinacionais, com vivência em segmentos de
destaque, tais como Agronegócios, Informática, Serviços, Energia e Mineração, Terceiro
Setor e Indústria e Comércio de cosméticos e farmacêutico, etc.
Responsável por trabalhos de destaque na área de planejamento tributário focando a
implantação de novos projetos como centros de distribuição, nova planta industrial, redução
da carga tributária, reorganização societária, transfer price, revisões tributárias e eliminação
de riscos fiscais. Atuação destacada em negociações com órgãos governamentais,
objetivando regimes especiais, benefícios e incentivos fiscais, MVA ICMS substituição
tributária e eliminação de saldo credor de ICMS, resultando em significativa redução da
carga tributária. Coordenação e implantação das novas normas contábeis e seus efeitos
tributários previstos na Lei 11638/07, Lei 11941/09 e Lei 12973/14 (e suas instruções)
Coordenação e implantação de SPED - Arquivos Magnéticos, Contábil e Nota fiscal
eletrônica. Palestrante e professora em vários cursos de especialização na área contábil e
tributária.
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 (16h30h - 17:30h): Implementando a IFRS 15
Palestrante:
● Adriano Dantas Lima Rodrigues (*) - Coordenador Contábil - Qualicorp
Inscreva-se já! RJ, SP e outras localidades: (21) 2223-3656
email: milton@abrasca.org.br - Milton Alves
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