Executive Education
3. Relato Financeiro - Instrumentos Financeiros
A NCRF 27 é,
provavelmente, de entre
todas as NCRF, a mais
relevante. Todas as
entidades que relatam têm
instrumentos financeiros
(pelos menos capital) e, por
outro lado, esta norma
abrange, na generalidade
dos casos, uma parte
considerável das rubricas do
balanço.
A adopção do SNC em 2010
veio introduzir profundas
alterações no relato
financeiro em Portugal. A
NCRF 27 é uma norma que
incorpora de forma
abrangente a essência da
mudança de paradigma que
resulta da introdução do
SNC. A interligação
inevitável entre contabilidade
e finanças empresariais,
subjacente ao novo
paradigma de relato
financeiro, fica bem patente
no âmbito da aplicação da
NCRF 27.
Duração Estimada: 17h

Programa

Objectivos:

Aspectos Conceptuais

Com esta sessão pretende-se que o participante
passe a compreender, entre outros, os seguintes
aspectos:
• Conceito de instrumento financeiro
• Âmbito de aplicação da NCRF 27
• Regras essenciais de determinação do justo
valor
• Regras básicas de mensuração de
instrumentos financeiros.
• Regras de desreconhecimento de activos e
passivos financeiros
• Conceitos básicos de contabilidade de
cobertura
• Principais requisitos de divulgação
relacionados com instrumentos financeiros.

• Breve introdução às tendências globais em termos de relato
financeiro
• Conceito de instrumento financeiro
• Âmbito de aplicação da NCRF 27
 IAS 32, IAS 39, IFRS 7 (e IFRS 9) como alternativas
• O conceito de justo valor – breve análise da IFRS 13
• Reconhecimento e mensuração iniciais
 Distinção entre Instrumento de capital próprio e
passivo financeiro
 Justo valor no reconhecimento inicial
• Mensuração subsequente
 Diferentes bases de mensuração
 Imparidade: reconhecimento e mensuração
• Desreconhecimento
• Contabilidade de cobertura
• Divulgações

DEE for…

Aspectos Práticos
O curso é eminentemente prático, uma vez que só se aprende
verdadeiramente a fazer. Os participantes deverão trabalhar
sobre os casos práticos em grupo. Os participantes devem
trazer uma máquina de calcular com funções financeiras. Irá
ainda ser disponibilizado um PC com informação técnica para
cada um dos grupos de trabalho.

Destinatários
Profissionais das áreas do relato financeiro, controlo financeiro,
análise financeira e direcção financeira.

…Finanças

