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1   Programa de apoio à implementação dos CPCs e 

IFRS  

 

O CPC dispõe de um plano permanente para incentivar a formação de Grupos de 
Trabalho (GT) e a participação em fóruns nacionais e internacionais sobre 
assuntos de natureza contábil em continuidade as ações do ano anterior. 
 

 Grupos de Trabalho (GTs)  

 
GT – IASB – Acompanhamento das minutas de novos Pronunciamentos pelo 
IASB e de documentos para discussão (Vide detalhamento do plano do GT-IASB 
mais adiante). 
 
GT – Notas Explicativas – GT formado em conjunto com o CODIM para discutir 
amplamente com as diversas partes interessadas (stakeholders) formas de 
aprimorar e simplificar o conteúdo das notas explicativas que acompanham as 
demonstrações contábeis e os relatórios financeiros. Após a edição da OCPC07 - 
Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito 
Geral, ocorrida em novembro de 2014 o CPC pretende manter o grupo para 
avaliar outras divulgações requeridas sobre relatórios contábil-financeiros, como 
por exemplo as informações trimestrais e os formulários de referencia a que as 
Companhias Abertas estão sujeitas a divulgar. 
 
GT – Entidades sobre controle comum – GT será constituído formalmente no 
início de 2015 objetivando iniciar as atividades nos primeiros meses de 2015 para 
tratar de forma abrangente de aspectos que influenciam as demonstrações 
contábeis relacionados com operações realizadas entre empresas sobre controle 
comum. 
 
O objetivo principal desses GTs é o de estudar, analisar e debater com as 
diversas partes interessadas (preparadores, analistas, auditores e reguladores) 
assuntos específicos que estão sendo tratado em relação às normas contábeis. 
 
A eventual submissão de emissão de documento adicional (em relação as IFRS 
como emitidas pelo IASB) será sempre analisada pelo plenário do CPC, visando 
não introduzir documentos adicionais que não estejam plenamente alinhados aos 
existentes nas IFRSs. 

 

 Participação/acompanhamento de foruns internacionais  

 

IASB (Representação global) 

GLENIF/GLASS (Representação Regional) 

EEG (Economias Emergentes) 

IFASS (Standard Setters globais) 

 Acompanhamento das atividades educacionais (pela FACPC e entidades-
membro)  

 



 

2 Pronunciamentos e Interpretações com vigência pelo 
IFRS a partir de 2015 

 
Até o final de 2014 os seguintes principais pronunciamentos e normativos 
contábeis foram emitidos pelo IASB com vigência a partir de 2015 e estarão 
sendo considerados para emissão final em 2015 e 2016 pelo CPC. 

 
• IFRS 9 – Instrumentos Financeiros 

Emitido em 2009 – vigência 2017 

 

 IFRS 14 - Regulatory Deferral Accounts 

Emitido em 2014 – vigência 2016 (obs. Por ser uma norma provisória e 

aplicável aos novos adotantes não deverá ser referendada pelo CPC) 

• IFRS 15 – Reconhecimento de Receitas 
Emitido em 2014 – vigência 2016 

 Revisão de pronunciamentos e interpretações já emitidos como parte 

do ciclo de revisão anual do IASB 

Emitido em 2014 – vigência 2016 

 

  



 

3 Alterações em curso pelo Iasb – Principais projetos 

 

o Contratos de seguros 

o Arrendamento 

o Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 

 

 

Principais Projetos 

    Projetos 
 

2015 

1o. 

trimestre 

2015 

2o. 

trimestre 

2015 

3o. 

trimestre 

2015 

4o. 

trimestre 

 
Contratos de 

seguros 
 

Nova 

deliberação    

 
Arrendamento 

(Leases) 
 

  

Target 

Pronunciamento 

Contabilidad
e para PME 

Nova deliberação   

Conceptual 
Framework 

 

Target 

nova 

minuta 
  

Contabilidad
e para 

dynamic risk 
management 

Análise das 

cartas 

comentário 

   

Tarifas – 
Atividades 
Reguladas 

Análise das 

cartas 

comentário 
   

Divulgações 
– Principios 

de 
 

 
 

Target 

Discussion 



Divulgações 
 

 

Paper 

 

 

4   Novos Pronunciamentos/Interpretações - CPC  
 

Projetos (Atualmente) em curso pelo CPC  

 

 Revisão do pronunciamento de Receitas - para alinhar ao IFRS 15 

(target de vigência 2016) 

 

 Revisão do pronunciamento sobre Instrumento Financeiro – para 

alinhar ao IFRS 9 (target de vigência 2016)  

 

 Revisões pontuais em pronunciamentos/interpretações  

Principalmente decorrente de alterações pelo IASB e ajustes de 

textos  

 

 Projetos a serem iniciados em 2015 

  

o Transações entre entidades sobre controle comum  

 

o Acompanhamento (permanente) de modificações pontuais em 

pronunciamentos do Iasb  

  



 

5 Principais projetos a serem iniciados/continuados  
 

 
Transações entre 
entidades sobre controle 
comum 

 
Acompanhamento e 
sugestões para 
modificações pontuais em 
pronunciamentos. 
 

  
 

 
Reanalise (anual) dos 
documentos do Iasb ainda 
não emitidos pelo CPC.  
 
• IFRS 6 (recursos minerais)  
 
• IAS 26 (planos de pensão)  
 
• IAS 29 (contabilidade em 
economias 
hiperinflacionárias) 

 

 

 

 


