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Eventos organizados e apoiados dela FACPC
XII SEMINÁRIO INTERNACIONAL CPC
A FACPC organizará em 2015 seu XII
Seminário CPC. O evento é parte de um
programa de educação continuada e de
sustentabilidade dos trabalhos do CPC.
O evento acontecerá no dia
09/11/2015, das 8h às 18h, no Hotel
Renaissance São Paulo. O programa, que
ainda está sendo finalizado, terá o
objetivo de proporcionar uma visão das
mudanças mais relevantes que estão em
andamento e/ou por vir conforme a agenda do IASB e do CPC. Marque na sua agenda e
aguarde novas informações em breve.

ENCONTRO TÉCNICO SOBRE ESTRUTURA CONCEITUAL
A FACPC, o IASB (International Accounting Standards Board) e o CPC, realizarão encontro
técnico para discutir os principais aspectos e propostas para futuras Normas Internacionais
de Informação Financeira (IFRS) relativas ao tema Estrutura Conceitual.
O evento acontecerá no dia 10/08/2015 (segunda-feira), em horário e local a serem
definidos, contando com a presença de representantes do IASB que farão as
apresentações. Por esse motivo as mesmas serão feitas em inglês com tradução simultânea e
as participações são gratuitas e limitadas seguindo a ordem de inscrição.
Aguarde maiores informações.

8º CONGRESSO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ANBIMA
A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais)
realizará, nos dias 19 e 20 de maio, o 8º Congresso de Fundos de Investimento, que
acontecerá em São Paulo.
O evento promoverá a discussão sobre as tendências da indústria num novo cenário
econômico e sobre os caminhos para seu desenvolvimento e modernização. A
programação pode ser conferida no site exclusivo do evento.
Serão aprofundados assuntos específicos do mercado como, por exemplo, investimento
no exterior, fundos imobiliários, previdência. Os participantes poderão escolher os temas de
seu interesse, já que as palestras acontecem simultaneamente.
As inscrições já estão abertas e nossos associados têm desconto. No momento da
inscrição, basta selecionar a opção “Patrocinadores e apoiadores do evento”.
Serviço:
8º Congresso ANBIMA de Fundos de Investimento
Data: 19 e 20 de maio
Local: WTC Sheraton - Avenida das Nações Unidas, 12.559, Brooklin Novo - São Paulo, SP
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Assuntos técnicos em pauta
OCPC 07 E 08
No final de 2014 foram emitidas as
orientações OCPC 07 (Evidenciação na
Divulgação dos Relatórios ContábilFinanceiros de Propósito Geral) e OCPC 08
(Reconhecimento de Determinados Ativos
e Passivos nos Relatórios ContábilFinanceiros de Propósito Geral das
Distribuidoras de Energia Elétrica emitidos
de acordo com as Normas Brasileiras e
Internacionais de Contabilidade).
Ambos, aprovados pela CVM e pelo
Conselho Federal de Contabilidade, estão
disponíveis no site do CPC.

GT CONTÁBIL RFB E CPC
O GT foi formado com membros do CFC,
CPC, CVM e RFB. Tem como objetivo
debater temas societários, listar e debater
previamente as possíveis modificações ou
adoções de novos métodos contábeis para
harmonizar a sua compreensão.
A próxima reunião do grupo será no dia
11 de junho de 2015.

GT TRANSAÇÕES ENTRE ENTIDADES SOB
CONTROLE COMUM
O objetivo do grupo é efetuar uma análise
abrangente sobre operações envolvendo
Entidades Sob Controle Comum e suas
implicações do ponto de vista contábil. Na
próxima reunião, agendada para o dia 22 de
maio, serão discutidas as primeiras impressões
e questionamentos sobre o tema.
Trata-se de um tema muito relevante e que
até agora não tem orientações especificas
dentro das IFRSs.

REVISÃO DE PRONUNCIAMENTOS N. 08
O documento está em fase final de revisão e
deverá ser divulgado para audiência pública
nas próximas semanas.
Estabelece alterações a diversos
Pronunciamentos Técnicos em decorrência de
alterações feitas (i) na contabilização de
plantas portadoras (CPC 27 e CPC 29), (ii) na
contabilização de aquisições de participação
em operações conjuntas, (iii) esclarecimentos
sobre métodos de depreciação e amortização,
na contabilização de venda ou contribuição de
ativos entre investidor e coligada ou
empreendimento controlado em conjunto, (iv)
na revisão anual do IASB, ciclo 2012-2014, (v) na
aplicação de exceção na consolidação de
entidades de investimento e (vi) na aplicação
prática do conceito de
materialidade/relevância.
Todas as alterações são para vigência para
exercícios sociais anuais que se iniciarem a
partir de 1º de janeiro de 2016.
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Participação do Brasil em foruns internacionais do IASB
ADVISORY COUNCIL DO IASB

BOARD DO IASB

Sra. Vania Borgerth, que além de suas
funções no BNDES é membro do Conselho
de Vogais da FACPC, iniciou seu mandato
no Advisory Council em 1º de janeiro de
2015.
Segundo ela, o ponto mais importante
da primeira reunião do Conselho foi a
solicitação para que todos participem da
consulta sobre o planejamento estratégico
do IASB para os próximos anos. A Sra. Vânia
ressaltou que participar do Advisory
Council é uma experiência muito
interessante devido à possibilidade de
visualizar de forma muito próxima e intensa
a multiplicidade de visões sobre os assuntos
debatidos no IASB.

Sr. Amaro Gomes, board member do
IASB, esteve presente na 105ª reunião do
CPC.
Amaro fez um breve relato sobre o
Plano de Trabalho do IASB, destacando os
projetos sobre Leasing, cuja previsão para
expedição do pronunciamento é para o
final de 2015, para vigorar em 2018;
Contratos de Seguros, cuja previsão para
expedição do pronunciamento é para o
final de 2015, para vigorar em 2018;
Atividades Reguladas, cujo discussion
paper (DP) foi publicado em 2014 e que
devido a grande quantidade de
comentários recebidos ao DP está
aguardando publicação de um exposure
draft, porém ainda sem data confirmada;
Macro-hedge, cujo discussion paper foi
publicado em 2014, porém como o
feedback recebido ainda está sob análise,
não há confirmação de publicação do
exposure draft correspondente.
O Sr. Amaro apresentou também alguns
dos temas que estão sob análise do
programa de pesquisas do IASB, dentre
eles o de Inflation que foi apresentado pelo
Sr. Alexsandro Broedel, membro do CPC e
do ASAF, na última reunião do ASAF.

CAPITAL MARKETS ADVISORY
COMMITTEE
O Dr. Paulo Aragão, membro recémeleito do CMAC, esteve presente na 106ª
reunião do CPC.
O Comitê Consultivo de Mercado de
Capitais foi criado para ser composto por
profissionais de mercado, independentes
do IASB e da Fundação IFRS, com o objetivo
específico de fornecer ‘inputs’ ao IASB
diretamente da comunidade internacional
de usuários das demonstrações contábeis.

IFRS INTERPRETATIONS COMMITTEE
O Sr. Carl Douglas, membro do Comitê tem participação constante no CPC. O Comitê se
reuniu em Londres no último dia 24 de março de 2015, ocasião em que vários assuntos
tiveram suas discussões finalizadas, considerando que as normas analisadas possuem
orientação suficiente e por isso não precisam de apêndices ou reformulações.
A ata da reunião está disponível no link abaixo e a próxima reunião do IFRIC está
agendada para os dias 14 e 15 de julho de 2015.
http://media.ifrs.org/2015/IFRIC/March/IFRIC-Update-March-2015.pdf
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Calendário das Reuniões Ordinárias do CPC – 2015
06 DE FEVEREIRO

07 DE AGOSTO

06 DE MARÇO

04 DE SETEMBRO

10 DE ABRIL

02 DE OUTUBRO

08 DE MAIO

06 DE NOVEMBRO

12 DE JUNHO

04 DE DEZEMBRO

03 DE JULHO

Visite o nosso site
www.facpc.org.br
PARCEIROS
Entre em contato com a FACPC caso queira ser nosso parceiro nessa publicação –
facpc@facpc.org.br.

A FACPC - Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
que tem por objetivo assistir, promover, apoiar, incentivar e desenvolver ações científicas, tecnológicas, educacionais, culturais e sociais,
que visem o desenvolvimento das ciências contábeis, precipuamente por meio do apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC.
O Boletim Eletrônico CPC é uma publicação oficial da entidade, feita em conjunto com a Coordenadoria Institucional do CPC, e tem
como objetivo a difusão de notícias de interesse comum.
Sugestões e críticas podem ser encaminhadas através do e-mail: facpc@facpc.org.br.
*Caso queira remover o seu e-mail da lista de recebimento, responda essa mensagem.
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