
NÃO!
Só para as S/A’s?

  As alterações das normas contábeis, além
de não se aplicarem somente às S/A's,
não podem interferir em demonstrativos
e em arquivos magnéticos  anteriores a 
Janeiro de 2008.
Seu sistema fará isto automaticamente para você? Não.

As alterações da Lei 11.638/2007 e MP 449/2008 afetam a 
todas as entidades. Foi criado, pela Resolução CFC nº 1.055/05, o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que tem por objetivo: "o 
estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos 
sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de 
informações dessa natureza”.  

Estes pronunciamentos estão sendo convertidos em Normas 
Brasileiras de Contabilidade, ou seja, se é Norma do CFC passa a 
vigorar para todas as entidades que fazem contabilidade.

Consulte os Pronunciamentos Técnicos que já foram 
convertidos em Normas Brasileiras de Contabilidade no 
endereço:  .

Uma das principais mudanças, é a alteração no Plano de 
Contas das Entidades de acordo com a nova estrutura definida na 
MP 449/2008, vigente desde 01/01/2008.  

Até final de março, a JB estará disponibilizando os relatórios 
da DFC – Demonstração de Fluxos de Caixa e DVA – 
Demonstração do Valor Adicionado (para S/A e SGP).

http://www.cpc.org.br/pronunciamentosIndex.php

A JB 
faz isso de forma AUTOMÁTICA e ainda mantém a 
compatibilidade com os anos anteriores a 2007, caso seja 
necessário entregar SINCO Contábil, MANAD, etc.

Nos sistemas concorrentes é necessário fazer as alterações 
manualmente no Plano de Contas, empresa por empresa... 

Perguntas e Respostas da FIPECAFI:

Quais as entidades que estão obrigadas a seguir as disposições da 
Lei 11.638/07?

     As definições da Lei no 11.638 devem ser seguidas por todas as 
empresas obrigadas a seguir a Lei das S/A, o que compreende não 
só as sociedades anônimas, como as limitadas tributadas pelo lucro 
real, conforme Decreto-lei no 1.598/77. Adicionalmente, incluem-se 
também as empresas de grande porte.

 Resolução Nº 1159, de 13 de fevereiro de 2009 (item 2 do anexo).
 
Adoção das Novas Práticas Contábeis no Brasil.

     2  - As  definições da  Lei nº  11638/2007  e da  MP nº  449/2008 
devem  ser  observadas  por  todas  as  empresas  obrigadas   a  
obedecer  à  Lei  das  S/A,  compreendendo não  só as sociedades  
por ações,  mas também as  demais empresas, inclusive  as  
constituídas  sob  a forma  de  limitadas,  independentemente  da
 sistemática de tributação por elas adotada.

Instale  a versão 1.50/2.04. e baixe o vídeo 
"Ativo não circulante" em Downloads.

NÃO!
Só para as S/A’s?

  As alterações das normas contábeis, além
de não se aplicarem somente às S/A's,
não podem interferir em demonstrativos
e em arquivos magnéticos  anteriores a 
Janeiro de 2008.
Seu sistema fará isto automaticamente para você?

As alterações da Lei 11.638/2007 e MP 449/2008 afetam a 
todas as entidades. Foi criado, pela Resolução CFC nº 1.055/05, o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que tem por objetivo: "o 
estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos 
sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de 
informações dessa natureza”.  

Estes pronunciamentos estão sendo convertidos em 
Normas Brasileiras de Contabilidade, ou seja, se é Norma do CFC 
passa a vigorar para todas as entidades que fazem contabilidade.

Consulte os Pronunciamentos Técnicos que já foram 
convertidos em Normas Brasileiras de Contabilidade no 
endereço:  .

Uma das principais mudanças, é a alteração no Plano de 
Contas das Entidades de acordo com a nova estrutura definida 
na MP 449/2008, vigente desde 01/01/2008.  

Até final de março, a JB estará disponibilizando os 
relatórios da DFC – Demonstração de Fluxos de Caixa e DVA – 
Demonstração do Valor Adicionado (para S/A e SGP).

http://www.cpc.org.br/pronunciamentosIndex.php

A JB faz isso de forma AUTOMÁTICA e ainda mantém a 
compatibilidade com os anos anteriores a 2007, caso seja 
necessário entregar SINCO Contábil, MANAD, Impressão de 
Livros,  geração de Balanços, etc.

 

Perguntas e Respostas da FIPECAFI:

Quais as entidades que estão obrigadas a seguir as disposições da Lei 
11.638/07?

     As definições da Lei no 11.638 devem ser seguidas por todas as 
empresas obrigadas a seguir a Lei das S/A, o que compreende não só as 
sociedades anônimas, como as limitadas tributadas pelo lucro real, 
conforme Decreto-lei no 1.598/77. Adicionalmente, incluem-se também as 
empresas de grande porte.

 Resolução Nº 1159, de 13 de fevereiro de 2009 (item 2 do anexo).
 
Adoção das Novas Práticas Contábeis no Brasil.

     2  - As  definições da  Lei nº  11638/2007  e da  MP nº  449/2008 devem  ser  
observadas  por  todas  as  empresas  obrigadas   a  obedecer  à  Lei  das  
S/A,  compreendendo não  só as sociedades  por ações,  mas também as  
demais empresas, inclusive  as  constituídas  sob  a forma  de  limitadas,  
independentemente  da sistemática de tributação por elas adotada.

Instale  a versão 1.50 e assista os vídeos 
de treinamento no nosso escritório virtual
 www.hdsystems.com.br (somente para clientes).


