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Com a missão de estudar e discutir normas contábeis e suas
implicações para a classe contábil e para a sociedade, o GTET
promoveu ações durante o ano de 2014.
O GTET é o Grupo de Trabalho responsável pelas contribuições
do CRCMG às normas contábeis em fase de elaboração
colocadas em audiência pública pelo Conselho Federal de
Contabilidade.

A logomarca, elaborada e aprovada pelo Grupo, segue os
novos padrões definidos pelo Conselho Federal de
Contabilidade, conforme se apresenta abaixo:

A primeira reunião do ano de 2014 aconteceu em 29/05/2014,
na sede do CRCMG. Nesta reunião o GT planejou e discutiu as
ações para o ano de 2014 e definiu o plano de trabalho para o
ano.
A segunda reunião do ano ocorreu em 16/09/2014, com foco no
andamento dos trabalhos e discussões pertinentes as normas
contábeis.
A terceira reunião do ano ocorreu no dia 27/11/2014 e teve
como foco fazer uma retrospectiva das ações do ano e o
planejamento das atividades de 2015, além da confraternização
do grupo.

Ações realizadas pelo GTET :
Elaboração do artigo técnico intitulado: Nível de conhecimento e
atualização do contador mineiro e suas expectativas frente as novas
normas contábeis
Atividades desenvolvidas:
1. Definição do tema em reunião;
2. Elaboração e discussão do questionário a ser aplicado;
3. Aprovação pelo CRCMG;
4. Distribuição do questionário no CRC Notícias, no Jornal do CRCMG
(através do QR Code) e entre os grupos de relacionamento dos
membros do GTET, no período de 03/11 a 30/12; (Total 100
questionários levantados).
5. Tabulação estatística dos resultados;
6. Estruturação de referencial teórico;
7. Finalização e submissão para a Revista Mineira de Contabilidade.

OBS: As etapas de 1 a 4 estão cumpridas.
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O GTET analisou e criticou oito normas contábeis colocadas em audiência
pública pelo CFC, o que representou 70% do total de normas. As normas
analisadas no período foram:
• NBC PA 290 - Independência -Trabalhos de Auditoria e Revisão
• NBC PA 291 - Independência - Outros Trabalhos de Asseguração
• ICPC 20 – Limite de ativo de benefício definido, requisitos de custeio
(funding) mínimo e sua interação
• ICPC 09 – R2 - Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações
Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de
Equivalência Patrimonial
• NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis.
• OCPC 07 - Evidenciação na Divulgação dos Relatórios ContábilFinanceiros de Propósito Geral.
• CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil
• ITG 2000 – Escrituração contábil

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA 2015
•
Substituição dos membros do Grupo que não participaram
de nenhuma atividade e de nenhuma reunião durante o ano de
2014. Já solicitado ao presidente e aguardando andamento.
•
Analisar 100% das normas colocadas em audiência pública
durante o ano.
•
Publicar um artigo por semestre no Jornal do CRCMG. Já
encaminhado o artigo Educação Empreendedora para a área de
comunicação.
•
Finalizar e publicar e/ou apresentar os resultados do Artigo
Técnico. O artigo fechou com 100 questionários, que já estão
parcialmente tabulados, pendente os textos finais para
apresentação.

Obrigada!

