Update and Review IFRS 09 e 15
-

20 pontos PEPC CFC -

Grandes empresas e empresas de capital aberto no Brasil já contam com quase um
ano da implantação das IFRS 9 e 15, desafios de implantação e transição já foram
vencidos, há, contudo, a necessidade de acompanhamento contínuo dos processos para
garantia do devido registro contábil.
Com este objetivo a EPC Abrasca lançou o curso – Update and Review IFRS 9 e 15
– Que tem como objetivo atualizar os participantes sobre interpretações e clarificações
emitidos pelo IFRS Foundation, IFRIC e CPC, da qual a Abrasca é membro, além de
elucidar questões práticas que tenham surgido durante o processo de implementação e
aplicação das normas. O processo de Review tem como objetivo explorar questões práticas
divulgadas por empresas de capital aberto e cases dos participantes para responder a
temas complexos levantados.
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
●
●
●
●
●

11 e 12 de dezembro de 2018
Modalidade: Presencial e a distância participativo
Local: Espaço Paulista, Avenida Paulista 807, 17º andar, São Paulo, SP
Carga Horária: 20h/a
Horário: 0
 9:00h às 18:00h

_________________________________________________________________________
www.abrasca.org.br/eventos/epc| (*) a confirmar

Dia 11 de dezembro de 2018

Impactos Contábeis da IFRS 9
Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição dos
Pronunciamentos Contábeis do IFRS 9.
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. Coordenador técnico dos cursos de contabilidade e professor
convidado da Escola de Negócios EPC Abrasca. Professor convidado dos programas in
company da Fundação Getulio Vargas. Graduado em Ciências Contábeis em 2008 pela
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, pós graduado em Controladoria e
Finanças pela FACET/PR.
Programa
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 (17h00-18h00h): Casos Práticos dos Impactos Contábeis do IFRS 9 em
companhias abertas
Palestrante: Jorge Andrade Costa (*) - professor
_________________________________________________________________________
www.abrasca.org.br/eventos/epc| (*) a confirmar

Dia 12 de dezembro de 2018

Impactos Contábeis do IFRS 15
Objetivo do Curso: Evidenciar os impactos contábeis da mais recente edição do
Pronunciamento Contábil IFRS 15.
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. Coordenador técnico dos cursos de contabilidade e professor
convidado da Escola de Negócios EPC Abrasca. Professor convidado dos programas in
company da Fundação Getulio Vargas. Graduado em Ciências Contábeis em 2008 pela
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, pós graduado em Controladoria e
Finanças pela FACET/PR.
Programa
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 (17h00h - 18:00h): 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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