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NBC TG 16 (CPC 16 - Estoques),
NBC TG 18 (CPC 18 – Investimento em Coligadas e
Controladas),
NBC TG 28 (CPC 28 - Propriedade para Investimento),
NBC TG 29 (CPC 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola)

Novas Normas Contábeis (IFRS e NBC TG)
Aplicado para Cooperativas
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NBC TG 46 (Mensuração do Valor Justo)
NBC TG 38, 39, 40 e 48 (CPC 38, 39, 40 e 48 - Instrumentos
Financeiros)

NBC TG 15 (CPC 15)

COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS

OBJETIVO DO CPC 15

Aprimorar a relevância, a
confiabilidade
e
a
comparabilidade das informações
que a cooperativa apresenta em
suas demonstrações financeiras na
combinação de negócios e sobre
os seus efeitos.
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OBJETIVO DO CPC 15
Estabelece princípios e exigências da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, nas demonstrações financeiras, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as
participações societárias de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura a expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) da combinação de negócios ou o ganho proveniente
de compra vantajosa; e

(c) determina as informações que devem ser divulgadas para
possibilitar que os usuários das demonstrações financeiras
avaliem a natureza e os efeitos financeiros da combinação de
negócios.
7

IDENTIFICAR O COMPRADOR

O comprador é aquele que adquire o
controle.
A
identificação
do
adquirente
independe das relações societárias ou
da forma como a transação foi
realizada, ou seja, o que importa é a
essência da transação, para o controle.

DETERMINAÇÃO DA DATA DE
AQUISIÇÃO
A data de compra é a que o comprador
obtém o controle da cooperativa ou
cooperativa, ou quando ele adquire os
ativos e assume os passivos.

DETERMINAÇÃO DO CUSTO DE
AQUISIÇÃO
Reconhecer
e
mensurar
ativos
(monetários
e
não
monetários)
adquiridos e passivos assumidos.

FORMA DE MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS NA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS
 ATIVOS

DE “LONGO PRAZO”

 Ajuste inicial (custo atribuído e vida útil)

 Valor recuperável
 Ativos intangíveis
Ativos não contabilizados
 “PASSIVOS CONTINGENTES”
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FORMA DE MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS NA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS

“É melhor estar aproximadamente
correto do que precisamente
errado” Warren Buffett
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FORMA DE MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS NA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS
VALOR: PRINCIPAIS MUDANÇAS NA CONTABILIDADE
VALOR JUSTO SUBSTITUI CUSTO HISTÓRICO
INSERÇÃO DO FATOR JULGAMENTO
CONHECIMENTO É FATOR CRÍTICO
IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE AVALIAÇÃO
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FORMA DE MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS NA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS

VALOR JUSTO
ABORDAGEM DE MERCADO X CUSTO
COTAÇÕES
MÚLTIPLOS COMPARÁVEIS
ABORDAGEM DA RENDA

PREFERÊNCIA PELA ABORDAGEM DE
MERCADO (SFAS 157)
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FORMA DE MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS NA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS
VALOR JUSTO

Pode ser determinado com precisão?
É auditável?
 Trará conforto para analistas e
investidores?
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FORMA DE MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS NA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS
ATIVOS DE “LONGO PRAZO”
 REVISÃO DA VIDA ÚTIL (Lei 11.638, CPC 27, ICPC 10)
Aspecto técnico (engenharia)
Integração engenharia x contabilidade:
Fator Crítico de Sucesso

Impactos
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FORMA DE MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS NA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS
ATIVOS DE “LONGO PRAZO”

ADOÇÃO INICIAL
CUSTO ATRIBUÍDO (Lei 11.638, CPC 27, ICPC 10)
•Benefícios ?
 REVISÃO DA VIDA ÚTIL E CUSTO ATRIBUÍDO –
PRINCIPAIS ETAPAS
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FORMA DE MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS NA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS
ATIVOS DE “LONGO PRAZO”
VALOR RECUPERÁVEL
Ética e definição de papéis: fatores críticos de sucesso

Transparência, coerência e rastreabilidade
Conhecimento aos participantes de mercado
Notas explicativas

18

ATIVOS INTANGÍVEIS
CONCEITO
“São ativos que se manifestam através de suas propriedades
econômicas; eles não possuem substância física ; eles
garantem

direitos

e

privilégios

aos

seus

proprietários,

usualmente gerando receitas. Podemos categorizá-los pelas

respectivas

origens:

DIREITOS

;

RELACIONAMENTOS

;

PROPRIEDADE INTELECTUAL”.

International Valuation Standards – (IVS)
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ATIVOS INTANGÍVEIS
POR QUE SÃO DIFÍCEIS DE AVALIAR ?
•Porque não podemos vê-los, tocá-los ou pesá-los;
•Não

podemos

“medi-los”

diretamente,

mas

acreditar em premissas ou medidas indiretas para
sua mensuração e recuperação.
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ATIVOS INTANGÍVEIS
 Identificação e reconhecimento: critérios específicos
 Identificação:
 ser separável e poder ser transferido; e
 resultar de direito contratual /legal; ou
 resultar de “ágio” (goodwill)
 Reconhecimento:
 Identificação;
 Controle; e
 Geração de benefícios Econômicos Futuros.
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ATIVOS INTANGÍVEIS
Abordagem da Renda - Valor do ativo é o somatório de todos os benefícios
monetários futuros que ele pode oferecer a seu possuidor (valores futuros

convertidos a valor presente, através de uma taxa apropriada).
MEDIDAS DE RENDA
 Fluxo de caixa de premium pricing
 Fluxo de caixa incremental de lucratividade (MPEE)

 Fluxo de caixa do royalities
 Fluxo de caixa operacional da cooperativa (participação do ativo no valor
global da cooperativa)
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ATIVOS INTANGÍVEIS
ANTES
 Ágio: diferença entre o valor pago e PL contábil;

 amortizável;
 fiscalmente dedutível.

HOJE

 Goodwill: diferença entre o valor pago e Valor justo do acervo
adquirido;
 não amortizável;
 fiscalmente dedutível
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GOODWILL
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO A
MERCADO

A data de compra é a que o comprador
obtém o controle da cooperativa ou
cooperativa, ou quando ele adquire os
ativos e assume os passivos.

COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS
Na determinação dos Ativos adquiridos a valor
justo de mercado, determinados ativos intangíveis
que surgem de alguma obrigação contratual ou
direitos devem ser registrados em separado do
Goodwill.
Exemplos: Marcas, Contratos de Clientes, Patentes,
Software, Acordos de não competitividade,
Internet Domínio.
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO A MERCADO
IFRS, CPC 15
goodwill
ativos
intangíveis
mais valia
ativos
tangíveis

valor de
aquisição

patrimônio
líquido
ajustado a
mercado

patrimônio
líquido
contábil (PL)

1

2

3

PLM = 1 + 2 + 3
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ATIVOS INTANGÍVEIS
VALOR

R$ milhões

Ágio

10.500

Mais valia imobilizado

(1.400)

Mais valia estoque
Mais valia marcas e patentes( - )

“Ágio residual” (goodwill)

(300)
(1.000)

8.600
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GOODWILL
AMORTIZAÇÃO
Norma

antiga:

Em

geral

de

5

a

10

anos.

CPC 15: Testar, anualmente, o ágio pago por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em uma
aquisição
de
cooperativas
e
cooperativas.
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NOTAS EXPLICATIVAS

O IFRS exige que o comprador evidencie
as informações que permita os usuários
das Demonstrações Financeiras avaliar
a natureza e os efeitos financeiros da
combinação de negócios que ocorreram
durante o exercício corrente.
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DESPESAS
Os custos incorridos na aquisição de negócios tais
como honorários de consultorias, advogados,
contadores e outros gastos em geral, incluindo os
custos de registro devem ser registrados como
despesas quando incorridas.
A única é exceção é o custo de emissão de dividas ou
títulos de securitização que devem ser registrados de
acordo com o IAS 32 e o IAS 39.
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EXERCÍCIO GOODWILL
Uma determinada cooperativa foi adquirida por R$ 1.600.000. O detalhamento do valor
pago pela cooperativa foi o seguinte :
Contas a Receber
R$ 250.000
Estoques:
R$ 450.000
Imobilizado:
R$ 250.000
Demais Ativos e Passivos:
R$ 650.000
O Balanço Patrimonial da cooperativa era o seguinte na data da compra:
Disponibilidades:
R$ 100.000
Contas a Receber:
R$ 300.000
Estoques:
R$ 400.000
Imobilizado:
R$ 180.000
TOTAL DO ATIVO
R$ 980.000
Exigibilidades:
R$ 100.000
Patrimônio Líquido:
R$ 880.000
TOTAL DO PASSIVO
R$ 980.000
Apure o valor potencial do goodwill com os detalhes do cálculo.

EXEMPLO DE CÁLCULO DE PROJEÇÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA

cooperativa
Taxa Mínima de Atratividade
0,00%
Fluxo de Caixa Livre

Valores
Futuros

0,00%

0,00%

Valor Presente

Valor Presente

2018

-

-

-

2019

-

-

-

2020

-

-

-

2021

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

Total do Fluxo de Caixa Livre

0

Perpetuidade

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Valor Total da Cooperativa

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

CPC 16 (R1)
ESTOQUES

CPC 16 – Estoques
O CPC 16, tem por objetivo estabelecer o tratamento
contábil para os estoques, proporcionando orientação sobre
a determinação do valor de custo dos estoques e sobre o
seu subsequente reconhecimento como despesa em
resultado, incluindo qualquer redução ao valor realizável
líquido. Além de proporcionar orientação sobre o método e
os critérios usados para atribuir custos aos estoques.

CPC 16 – Estoques
Não se aplica a:
(a) produtores de produtos agrícolas e florestais, de produtos agrícolas
após colheita, de minerais e produtos minerais, na medida em que
eles sejam mensurados pelo valor realizável líquido de acordo com
as práticas já estabelecidas nesses setores. Quando tais estoques
são mensurados pelo valor realizável líquido, as alterações nesse
valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que tenha
sido verificada a alteração;
(b) comerciantes de commodities que mensurem seus estoques pelo
valor justo deduzido dos custos de venda. Nesse caso, as alterações
desse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que
tenha sido verificada a alteração.

CPC 16 – Estoques
O Pronunciamento Técnico CPC 16, no que
tange a questão do Balanço Patrimonial, exige
que os estoques sejam mensurados pelo valor
de custo ou pelo valor realizável líquido, aquilo
que for menor.

CPC 16 – Estoques
O valor de custo do estoque deve incluir todos
os custos de aquisição e de transformação, bem
como outros custos incorridos não recuperáveis
para trazer os estoques à sua condição e
localização atuais.

CPC 16 – Estoques
Exemplos de itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecidos
como despesa do período em que são incorridos:
(a) valor anormal de desperdício de materiais, mão-de-obra ou outros
insumos de produção;
(b) gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao
processo produtivo entre uma e outra fase de produção;
(c) despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque
ao seu local e condição atuais;

(d) despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens
e serviços aos clientes.

CPC 16 – Estoques
Custo do produto agrícola colhido proveniente de ativo
biológico, segundo o Pronunciamento Técnico CPC 29 –
Ativo Biológico e Produto Agrícola, os estoques que
compreendam o produto agrícola que a cooperativa tenha
colhido, proveniente dos seus ativos biológicos, devem ser
mensurados no reconhecimento inicial pelo seu valor justo
deduzido dos gastos estimados no ponto de venda no
momento da colheita. Esse é o custo dos estoques naquela
data para aplicação deste Pronunciamento.

Possibilidade de Perdas
Caso ocorram evidências que os estoques
estejam registrados por valor não recuperável
no futuro, será de responsabilidade da
cooperativa reconhecer imediatamente a
desvalorização, a ser realizada por meio da
constituição de provisões.

Perdas – Conceitos

Impairment (recuperabilidade): O impairment
é o instrumento utilizado para adequar o ativo
a sua real capacidade de retorno econômico.
Fair Value: o preço que seria recebido na
venda de um ativo ou pago para transferir um
passivo em uma transação ordinária entre
participantes de mercado na data da
mensuração.

Provisões em Estoques
Provisão para Obsolescência: é a condição que ocorre a
um produto ou serviço que deixa de ser útil, mesmo
estando em perfeito estado de funcionamento, devido ao
surgimento de um produto tecnologicamente mais
avançado.
Provisão para Slow Movers (baixo giro): é a condição
que ocorre a um produto ou serviço que é útil, está em
perfeito estado de funcionamento, mas tem pouca
movimentação e pode vir a ser comercializado devido ao
surgimento de um produto tecnologicamente mais
avançado.

Provisões em Estoques

Provisão para Ajustes a Valores de Mercado

Provisão para Ajustes a Valores de Realização

CPC 16 Estoques
• Os custos fixos oriundos da capacidade não utilizada em
função do volume de produção inferior ao normal, devem ser
registrados como despesas no período em que são incorridos,
não podendo ser alocados aos estoques;
• Quando existir geração de subprodutos de custo irrelevante,
eles devem ser mensurados pelo valor realizável líquido e esse
valor deve ser reduzido do custo do produto principal;
• Não deverão ser incluídos no custo dos estoques os salários e
outros gastos com as vendas e com o pessoal geral
administrativo, pois estes deverão ser reconhecidos
como despesas do período em que são incorridos;

CPC 16 Estoques
• Em relação ao custo-padrão, se seus valores refletirem
aproximadamente o custo real, então este poderá ser utilizado
para a avaliação dos estoques;
• Se o custo do estoque não for recuperável, então o valor do
mesmo deverá ser substituído pelo valor realizável líquido;
• Se os produtos acabados provenientes de matériasprimas forem vendidos pelo custo ou acima do custo, então não
deverá haver redução ao valor realizável líquido;

CPC 16 Estoques
• Os custos fixos oriundos da capacidade não utilizada em
função do volume de produção inferior ao normal (ociosidade),
devem ser registrados como despesas no período em que são
incorridos, não podendo ser alocados aos estoques;
• Quando existir geração de subprodutos de custo irrelevante,
eles devem ser mensurados pelo valor realizável líquido e esse
valor deve ser reduzido do custo do produto principal;
• Não deverão ser incluídos no custo dos estoques os salários e
outros gastos com as vendas e com o pessoal geral
administrativo, pois estes deverão ser reconhecidos
como despesas do período em que são incorridos;

CPC 16 Estoques
• Estoques poderão ser registrados em outras contas do ativo,
quando utilizados como componente do Imobilizado de
construção própria, para tanto deverão ser alocados como
despesa durante a vida útil do ativo;
• Estoques de Manutenção;
• Estoques de Reposição de Bens;
• Inventários permanentes / rotativos x periódicos;
• PEPS, UEPS e MPM.

CPC 16 Estoques
 Questões Sobre Apropriação de Custos de Estoques:
 Impostos Recuperáveis e não Recuperáveis
 Custos de Transporte de Venda e de Compra
 Seguro
 Devoluções de Compras e de Vendas

CPC 16 Estoques
 Questões Sobre Encargos Financeiros:
 O Pronunciamento Técnico CPC 20 - Custos de Empréstimos
identifica as circunstâncias específicas em que os encargos
financeiros de empréstimos obtidos são incluídos no custo do
estoque.
 A cooperativa geralmente compra estoques com condição para
pagamento a prazo. A negociação pode efetivamente conter um
elemento de financiamento, como, por exemplo, uma diferença
entre o preço de aquisição em condição normal de pagamento e o
valor pago; essa diferença deve ser reconhecida como despesa
de juros durante o período do financiamento.

CPC 16 Estoques - Divulgação
• As politicas contábeis utilizadas na mensuração dos estoques,
incluindo formas e critérios de valorização utilizados;
• O valor total escriturado em estoques, assim como o valor
registrado em outras contas;
• O valor de estoques escriturados pelo valor justo menos os
custos de venda;
• O valor de estoque reconhecido como despesa durante o
período;
• O montante escriturado de estoques dados como penhor de
garantia a passivos.

Exercício!

CPC 18
INVESTIMENTO
EM COLIGADA
E EM CONTROLADA

INVESTIMENTO EM COLIGADA E EM CONTROLADA
Definições:

1.Coligada e Controlada
2.Demonstrações
separadas

consolidadas

e

Demonstrações

3.Controle, controle conjunto e influência significativa
4.Método de equivalência patrimonial

COLIGADA
Coligada é a entidade sobre a qual a investidora
mantém influência significativa, sem chegar a
controlá-la.
Influência
significativa
significa
existência do poder de participar nas decisões
financeiras e operacionais da investida. É
presumido que exista influência significativa
quando a entidade possui 20%.

CONTROLADA
Controlada é a entidade na qual a controladora,
diretamente ou por meio de outra controlada, tem
poder para assegurar, de forma permanente,
preponderância em suas deliberações sociais e de
eleger a maioria de seus administradores.
O investimento em controlada obriga à elaboração
da demonstração consolidada, com as exceções
previstas no Pronunciamento Técnico CPC 36 –
Demonstrações Consolidadas.

INFLUÊNCIA SIGNIFICATIVA
1.Classificação
2.Algumas evidenciações
3.Potenciais direitos de voto

4.Perda da influência significativa

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
1.Custo
2.Equivalência Patrimonial
3.Valor Justo

4.Patrimônio Líquido Negativo

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
O investimento em coligada e em controlada
(neste caso, nas demonstrações individuais)
deve ser contabilizado pelo método de
equivalência patrimonial, exceto quando
classificado como mantido para venda,
conforme o Pronunciamento Técnico CPC 31 Ativo Não Circulante Mantido para Venda e
Operação Descontinuada e em raríssimas
outras situações.

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Este CPC não permite ao investidor deixar de aplicar o
método de equivalência patrimonial quando sua
coligada ou controlada estiver operando sob severas
restrições, as quais afetam sua capacidade de transferir
fundos ao investidor, caso este continue a ter influência
significativa sobre tal coligada ou controle sobre a
controlada.
A aplicação do método de equivalência patrimonial
cessa somente após o investidor perder a influência
significativa ou o controle.

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Na aquisição de um investimento em coligada ou controlada,
há a segregação da parcela do investimento correspondente
à diferença entre o valor pago e a parcela sobre o valor justo
dos ativos líquidos adquiridos, que não é classificada como
goodwill no Ativo Intangível no balanço individual e nem é
amortizada sistematicamente, permanecendo no subgrupo
de Investimentos e sujeita aos testes de impairment.
No caso de coligada, esse teste é em conjunto com o
restante do valor contábil do investimento. No caso de
controlada, o teste de impairment é o mesmo daquele
aplicado às demonstrações consolidadas e, nestas, esse
ágio é classificado como Ativo Intangível.

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
INVESTIMENTO (Custo de Aquisição)
=
Valor Patrimonial do Investimento (1ª Eq. Patrimonial)
+
Ágio por Dif. De Valor de Ativos (ou Ágio por Mais-Valia de Ativo Líquidos)
+
Ágio por Rentabilidade Futura (Goodwill)

EXERCÍCIO
A Cooperativa Gama adquiriu em 1/07/2016 por $ 700.000, 30% das
ações da investida na Cia U, cujo PL Contábil era de 1.680.000,00.

Analisando-se os valores justos dos ativos e passivos da investida
verificou-se que:
a)os estoques estavam $10.000 a menos do vl. Justo;

b)o imobilizado $140.000 a mais seu vl. Líquido contábil;
c) havia uma patente não contabilizada na Cia U no valor de $70.000;
Totalizando o valor a ser ajustado em $ 220.000
Calcule os efeitos de equity e realize os registros contábeis.

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Quando houver perda de influência e controle qualquer, o investidor deverá
mensurar a valor justo o investimento remanescente, reconhecendo no resultado.

Exemplo: Lançamento na Investidora
D – Ajuste de Avaliação Patrimonial ou Outros Resultados Abrangentes
C - Investimentos
No momento que a investida deixar de ser uma controlada ou coligada, ou seja,
passar a ser contabilizada como instrumento financeiro, o valor justo desse
investimento será reconhecido inicialmente como ativo financeiro. E no caso a
investidora, deve reconhecer essa perda em seu patrimônio liquido de uma forma
diretamente proporcional com o patrimônio da coligada.

Muitos procedimentos do MEP são similares ao CPC 36 – Demonstrações
Consolidadas

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
 A investida deve elaborar suas demonstrações
contábeis na mesma data do investidor;
 A diferença máxima entre as datas de encerramento
não deve ser superior a dois meses;
 A investida deve ajustar suas políticas contábeis para
adequá-las as do investidor;
 Após reduzir a zero o saldo contábil da participação do
investidor, perdas adicionais são consideradas. Se a
coligada apurar lucros, o investidor retoma o
reconhecimento de sua parte, após igualar à sua parte
nas perdas não reconhecidas.

NBC TG 28 (CPC 28)
PROPRIEDADE PARA
INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
É a propriedade (TERRENO OU EDIFICIO OU PARTE
DE EDIFÍCIO OU AMBOS) mantida (pelo proprietário ou
pelo arrendatário) para auferir aluguel ou para
valorização do capital ou para ambas:


E não para uso na produção ou finalidades
administrativas;



DEVE SER CLASSIFICADA NO SUBGRUPO DE
INVESTIMENTOS NO ATIVO NÃO CIRCULANTE



Gera Fluxo de Caixa independente de outros ativos
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MENSURAÇÃO
Inicialmente pelo custo de transação adicionado de
custos adicionais, tais como remuneração de
profissionais, serviços legais, impostos de
transferência e outros custos de transação.

Lembrando que se for compra a prazo, o valor é o
presente, a diferença é despesa financeira ao longo
dos períodos. (CPC 12 – Ajuste a Valor Presente).
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MÉTODO DO VALOR JUSTO
O Pronunciamento permite que a entidade escolha, após o registro inicial, o
método do valor justo ou o método do custo para avaliar as propriedades para
investimento consistentemente no decurso do tempo (exceção no caso de
arrendatário que utiliza o imóvel como propriedade para investimento, quando o
valor justo é obrigatório).

Mas a entidade que escolher o método do custo deve divulgar o valor justo da
sua propriedade de investimento em cada balanço patrimonial. O valor justo
deve, preferencialmente, ser obtido de avaliador independente. O uso
concomitante dos dois métodos só é admitido no caso de um deles ser
constituído por propriedades financiadas à base de encargo calculado com
base no valor justo.
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MÉTODO DO VALOR JUSTO
 As variações no valor justo da propriedade para
investimento são reconhecidas diretamente no resultado do
período em que ocorrem.
 Na adoção do método do custo, valem todos os requisitos
do Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado,
inclusive quanto à depreciação.
 As transferências de ativo imobilizado para propriedade
para investimento e vice-versa, ou de propriedade para
investimento para outras contas precisam ser bem
suportadas factualmente.
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TRANSFERÊNCIAS


Na transferência de propriedade para investimento avaliada ao valor justo
para o imobilizado, considera-se como custo o valor justo na data da
alteração efetiva do uso, e aplicam-se, a partir daí, todas as regras
contábeis próprias do ativo imobilizado, inclusive depreciação.



Se houver transferência de um ativo imobilizado para propriedade para
investimento, e esta passar a ser avaliada pelo valor justo, a diferença
acumulada até a transferência, se negativa, deve ser registrada no
resultado do exercício e, se positiva, em ajustes de avaliação patrimonial,
como parte dos outros resultados abrangentes; à medida que se realizar
esse excedente, os valores são transferidos para lucros ou prejuízos
acumulados e não mais podem afetar resultado do exercício.



Se tiver havido reavaliação (quando admitida legalmente) nesse ativo
imobilizado, aplicam-se as regras da reavaliação quando o valor justo é
inferior ao valor contábil anteriormente registrado.
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DIVULGAÇÃO


Devem ser divulgados o método de avaliação da propriedade para
investimento, os critérios que levam à classificação como esse tipo de
propriedade, os métodos e pressupostos significativos utilizados na
determinação do valor justo (inclusive se é adotado ou não avaliador
independente), os valores reconhecidos no resultado de receitas de aluguel
e outras, os gastos operacionais diretos com essas propriedades
(segregando destes os incorridos com propriedades que não estejam
gerando receitas);



A Diferença acumulada do custo ao valor justo quando adotado
contabilmente o primeiro, a existência de restrições sobre tais propriedades
e suas receitas e as obrigações contratuais para comprar, construir, reparar
etc.
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DIVULGAÇÃO


No caso de propriedades avaliadas ao valor justo, além do item anterior
devem ser divulgadas as adições ocorridas no período com novas
propriedades para investimento, as propriedades baixadas e ou transferidas
para outras contas, os ganhos ou as perdas provenientes da variação no
valor justo, as variações cambiais resultantes de conversão para outra
moeda etc.



No caso de propriedades avaliadas ao custo, além do contido no item 14
atrás, devem ser divulgados os métodos, as vidas úteis e as taxas de
depreciação, os valores brutos e líquidos contábeis e a conciliação entre os
saldos iniciais e finais do período, com a movimentação por novas
aquisições, baixas, perdas por redução ao valor recuperável, depreciações,
diferenças cambiais, transferências, alienações etc.



E deve também ser divulgado o valor justo dessas propriedades avaliadas
ao custo.
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NBC TG 29 (CPC 29)
Ativo Biológico e Produto Agrícola)

OBJETIVO

 O objetivo deste Pronunciamento é o de
estabelecer o tratamento contábil e as
respectivas divulgações, pertinentes à
avaliação dos estoques dos ativos biológicos
e dos produtos agrícolas, como parte do
registro das atividades agrícolas.
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DEFINIÇÕES E CRITÉRIO
• Este Pronunciamento deve ser aplicado para
a produção agrícola, assim considerada
aquela obtida no momento e no ponto de
colheita dos produtos advindos dos ativos
biológicos da entidade. Após esse momento,
o CPC 16 – Estoques, ou outro
Pronunciamento Técnico mais adequado,
deve ser aplicado.
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DEFINIÇÕES
• Este Pronunciamento deve ser aplicado para
a produção agrícola, assim considerada
aquela obtida no momento e no ponto de
colheita dos produtos advindos dos ativos
biológicos da entidade. Após esse momento,
o CPC 16 – Estoques, ou outro
Pronunciamento Técnico mais adequado,
deve ser aplicado.
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EXEMPLOS
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RECONHECIMENTO
A entidade deve reconhecer um ativo biológico ou
produto agrícola quando, e somente quando:
a) controla o ativo como resultado de eventos
passados;

b) for provável que benefícios econômicos futuros
associados com o ativo fluirão para a entidade; e
(c) o valor justo ou o custo do ativo puder ser
mensurado confiavelmente.
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RECONHECIMENTO
O CPC 29 estabelece o tratamento contábil para
os ativos biológicos durante o período de
crescimento, degeneração, produção e procriação.
Requer a contabilização pelo valor justo menos as
despesas de vender, desde o reconhecimento
inicial, exceto quando o valor justo não estiver
disponível.

As variações no valor justo do ativo biológico são
receitas ou despesas na demonstração do
resultado do período .
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Exercício!

NBC TG 46
(Mensuração do Valor Justo)

RECONHECIMENTO
O CPC 29 estabelece o tratamento contábil para
os ativos biológicos durante o período de
crescimento, degeneração, produção e procriação.
Requer a contabilização pelo valor justo menos as
despesas de vender, desde o reconhecimento
inicial, exceto quando o valor justo não estiver
disponível.

As variações no valor justo do ativo biológico são
receitas ou despesas na demonstração do
resultado do período .
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DEFINIÇÕES DE VALOR JUSTO
RETORNO JUSTO PARA O INVESTIDOR
PREÇO JUSTO PELO ADQUIRENTE
AMBAS AS PARTES SATISFEITAS
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DEFINIÇÕES DE VALOR JUSTO


A grande questão está em como determinar o verdadeiro
“valor econômico” (valor justo) dos ativos líquidos de uma
cooperativa, numa negociação entre partes conhecedoras do
assunto.



A “subjetividade” é parte integrante do processo de avaliação
e mensuração do valor justo (valor econômico), pois as
preferências pessoais dos agentes negociadores podem
influenciar a sua determinação.



Então, como a “Contabilidade” pode fazer para determinar o
valor justo com clareza, um certo grau de objetividade,
consistência e coerência?

85

DEFINIÇÕES DE VALOR JUSTO
Definição de alguns pronunciamentos contábeis do
CPC, tais como: CPC 02 (R2), CPC 04 (R1), CPC 10
(R1), CPC 15 (R1) e CPC 16 (R1):
“Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser
negociado, ou um passivo liquidado, entre partes
interessadas,
conhecedoras
do
negócio
e
independentes entre si, com a ausência de fatores que
pressionem para a liquidação da transação ou que
caracterizem uma transação compulsória.”
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VALOR JUSTO


Algumas das principais normas brasileiras do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC que usam o valor justo na avaliação e mensuração de
ativos e passivos são:








CPC 01 (R1) – Impairment;
CPC 02 (R2) - Efeitos Cambiais e Conversão de Demonstrações Contábeis;
CPC 04 (R1) - Ativos Intangíveis;
CPC 10 (R1) – Pagamento Baseado em Ações;
CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios;
CPC 16 (R1) – Estoques.



Os principais métodos que podem ser utilizados na determinação do valor
justo são:






Valor de mercado;
Valor de mercado de similares;
Custo de reposição;
Fluxo de caixa descontado.
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VALOR JUSTO
CASO DE MENSURAÇÃO, RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO

Mensuração, Reconhecimento e Avaliação de Valor
Justo de Ativos Financeiros Disponíveis para
Venda – Grandes Empresas
• A cooperativa adquiriu a vista títulos do governo em
30 de abril de X1 por R$40.000, com renda mensal
de R$120 e vencimento em 30 de abril de X4. Os
gestores da cooperativa tem a intenção de vender
esses títulos em X3 e o seu valor de mercado em 31
de dezembro de X1 é de R$44.000.

NBC TG 38, 39, 40 e 48
(CPC 38, 39, 40 e 48)

INSTRUMENTOS
FINANCEIROS

OBJETIVOS DOS CPC
IAS 32 – CPC 39
Estabelece princípios para apresentação
classificação de Instrumentos Financeiros;

e

IAS 39 – CPC 38
Estabelece princípios para reconhecimento e
mensuração de ativos e passivos financeiros, além
de derivativos

IFRS 7 – CPC 40 (R1)
Apresentação em notas explicativas
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BASE DE MENSURAÇÃO

91
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CPC 40 DIVULGAÇÃO
• Evidenciar separadamente os conceitos do valor justo por classe
de IF;
• Evidenciar qualquer alteração no método de determinação do
valor justo e as razões;
• Estabelecer uma hierarquia de 3 níveis na mensuração:
• Nível 1 – preço cotados em mercados ativos
• Nível 2 – preços cotados de ativos/passivos similares
• Nível 3 – modelos com dados não observáveis

• Divulgar o nível de hierarquia utilizado
• Divulgar análise dos prazos de derivativos passivos
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MERCADOS ATIVOS
Preços cotados pronta e regularmente,
disponibilizados de maneira ampla para
todos os investidores
• Exemplo: cotação em Bolsa de valores

94

PREÇOS COTADOS DE ATIVOS/PASSIVOS SIMILARES

•
•
•
•

Valor de transações semelhantes e recentes
Valor justo de instrumentos semelhantes
Modelos de precificação
Priorizar técnicas e estimativas confiáveis,
obtidas preferencialmente no mercado
• Aplicar de forma consistente no decorrer do
tempo
• Alterações nas premissas devem ser
evidenciadas
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS
FINANCEIROS
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CUSTO AMORTIZADO
 Pode ser aplicado a alguns ativos e passivos financeiros, como por
exemplo, Títulos Pré-Fixados ;
 É o montante pelo qual o ativo ou passivo financeiro é mensurado no
reconhecimento inicial, menos as amortizações de capital, mais ou menos
juros acumulados calculados com base no método da taxa de juros efetiva;
 Deve-se calcular receitas e despesas financeiras de acordo com a taxa de
juros efetiva, e reconhecer pelo regime de competência;
 A taxa efetiva é a taxa de desconto que aplicada sobre os pagamentos e
recebimentos futuros estimados ao longo da vigência do IF resulta no valor
contábil do ativo ou passivo financeiro;
 Deve-se considerar todas as comissões, custos de transação, prêmios e
descontos.
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CUSTO DE TRANSAÇÃO
São aqueles diretamente relacionados com o
Instrumento Financeiro e não existiriam se não
houvesse a operação que deu origem ao ativo/passivo
financeiro
• Exemplos: taxas (fees), comissões, impostos,
corretagens, emolumentos etc. • Devem ser
capitalizados no valor inicial e reconhecidos como
despesa no decorrer do tempo
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CPC 48 – CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
Tal norma apresenta-se na NBC TG 48 e também tem vigência a
partir de 1º de janeiro de 2018.
Tal pronunciamento tem como objetivo estabelecer princípios tanto
para relatórios financeiros quanto para os contratos relacionados
aos ativos e passivos ou, conforme a própria norma define, para
instrumentos financeiros.
Ele objetiva um maior controle e transparência das atividades
envolvendo esses instrumentos.
Segundo o próprio pronunciamento, eles também devem
apresentar informações que sejam úteis aos usuários para que
estes analisem valores, época e incertezas dos fluxos futuros de
caixa da entidade. De forma específica, essa norma terá grande
impacto para as instituições financeiras e bancos.

99

CPC 48 – CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
As alterações para essas instituições envolvem a diferenciação no tratamento da
informação dos instrumentos financeiros. Esses são utilizados como base para a
apuração da perda esperada de crédito nesse tipo de organização. A partir da adoção
dessa norma haverá uma série de efeitos sobre o modelo de risco anteriormente
adotado por essas empresas.
De forma geral, o pronunciamento trará mudanças também no reconhecimento da
metodologia e cálculo de Provisões para Devedores Duvidosos (PDD) como, por
exemplo, a ampliação do termo. Anteriormente era relacionado a créditos duvidosos e
agora passa a ser relacionado a um conceito mais amplo de ativos financeiros.
Os ativos financeiros também estarão relacionados a eventuais dificuldades relacionadas
com sua recuperação de crédito e o CPC 48 determinará a forma de mensuração e
reconhecimentos dessas questões.

Além disso, a regra demonstra quais são as eventuais ocorrências que podem levar a
essa dificuldade. O CPC 48 identifica que, na maioria das vezes, é impossível
associar o risco e a consequente dificuldade de recebimento a um único evento.
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CPC 48 – CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
Assim, o Pronunciamento apresenta o conceito de efeitos combinados
que podem levar a problemas de não recuperação e que terão impacto
na forma de contabilização desses eventos. Isso passa a envolver um
maior nível de complexidade nos processos, controles internos e
gestão de riscos nas organizações a partir de 2018.
A partir da adoção da norma, o cálculo para PDD passa a ter como
base a perda esperada e não mais a incorrida, considerando todos os
fatores anteriormente apresentados e, principalmente, a ideia de risco.

De acordo com o CPC 48 existem também implicações derivadas do
entendimento dessas mudanças para o Impairment, que tem sua base
alterada e a inclusão de diferentes estágios em seu reconhecimento.
Outro ponto é a contabilização de hedge, que também sofrerá
mudanças relativas aos efeitos da gestão de riscos.
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