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RESUMO 

ALVES, AGNALDO. UMA CONTRIBUICAO AO ESTUDO DO USO DOS METODOS 
U$ GAAP FAZ 52 E FASB ENFOQUE PARA 0 MERCADO DOS EUA. A 
Contabilidade sempre busca formas de melhor espelhar o verdadeiro valor patrimonial 
das empresas, pois esta e a razao da existencia da propria contabilidade eo foco no 
estudo das mutagoes do Patrimonio e a razao da existencia das empresas. A essencia 
da contabilidade em moeda forte e: todos os valores das demonstragoes financeiras 
devem ser divulgados em moeda de poder de compra na data de encerramento do 
ultimo exercicio social. De forma analoga, outra necessidade das analises e quando se 
estuda, na area de neg6cios, a apresentagao de relat6rios financeiros de empresas 
localizadas no Brasil a investidores no exterior. Para estes casos nos valemos dos 
metodos U$ GAAP FAZ 52 E FASB. As demonstragoes sao preparadas e 
apresentadas a usuarios externos por muitas empresas no mundo inteiro. Embora tais 
demonstragoes contabeis possam parecer semelhantes de urn pais para outro, existem 
diferengas que provavelmente resultam da variedade de circunstancias sociais, 
economicas e legais e tambem porque diferentes paises adotam normas contabeis que 
atendam as suas necessidades, segundo o entendimento de cada urn. "Conversao eo 
processo atraves do qual quantias determinadas em uma moeda sao expressas em 
termos de outra moeda". (FIPECAFI, 1991 :599). A determinagao da taxa de cambio a 
ser utilizada no processo de conversao e o tratamento a ser dispensado aos ganhos ou 
perdas surgidos do processo se destaca como problemas principais no tocante a 
conversao de demonstragoes financeiras. Existem varios metodos possiveis de serem 
aplicados para conversao de demonstragoes financeiras, assim como varios metodos 
para converter demonstragoes contabeis, que se expressam na moeda de urn pais 
para a moeda de outro. A opiniao do IBRACON, contida no paragrafo 27 do 
Pronunciamento, e no sentido de que o metodo utilizado produza a apuragao de 
demonstragoes contabeis em nossa moeda, refletindo adequadamente sua posigao 
patrimonial e financeira e os resultados de suas operagoes de acordo com os principios 
contabeis vigentes em nossos paises e com aplicagao uniforms entre os exercfcios. 
Ativos e passivos monetarios sao aqueles cujos valores sao fixados em forma de 
unidade monetaria (caixa e bancos, duplicatas a receber, fornecedores, contas a pagar, 
impostos a recolher, etc). "Ativos e passivos nao monetarios sao todos aqueles que 
possuem um valor intrfnseco ou economico, tais como: estoque, despesas 
antecipadas, adiantamento a fornecedores para aquisigao de estoque e imobi/izado, 
ativo permanente (investimento, imobilizado e diferido) adiantamentos recebidos de 
clientes, resultados de exercfcios futuros e patrimonio lfquido (capital social e lucros 
acumulados)". (IBRACON, 1997:84). As normas discorrem sobre a apresentagao de 
tres demonstragoes indispensaveis: - o balango patrimonial; - a demonstragao de 
resultado e - a demonstragao dos lucros ou prejuizos acumulados. 
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1. INTRODU<;AO 

A Contabilidade sempre busca formas de melhor espelhar o verdadeiro valor 
patrimonial das empresas, pais esta e a razao da existencia da propria contabilidade 
e o foco no estudo das mutagoes do Patrimonio e a razao da existencia das 
empresas. 

·~ perda do poder aquisitivo da moeda e um fenomeno recente e bastante conhecido 
no Brasil, que ao Iongo dos anos desenvolveu mecanismos de convivemcia com a 
inflat;ao" (Filho 1999:33). 

Economias com alta inflagao geram a perda do padrao de pregos e por consequencia 
a impossibilidade de se comparar valores entre economias fortes e fracas. Os pregos 
praticados sao muito volateis, nao existe memoria de calculo pratica para avaliar a 
relatividade entre os valores dos diversos bens negociados. 

Na epoca da alta inflagao no Brasil, para se analisar valores ao Iongo do tempo 
recorria-se a indices economicos que representassem alguma forma de 
comparabilidade. 

De forma analoga, outra necessidade das analises e quando se estuda, na area de 
negocios, a apresentagao de relatorios financeiros de empresas localizadas no Brasil 
a investidores no exterior. 

Nestes casas, tem-se unidades monetarias distintas, com taxas de corregao cambial 
nao necessariamente dependentes sendo necessaria urn instrumento que seja o 
reflexo fiel dos negocios na outra moeda e que atenue as disfungoes caracteristicas 
que possam aparecer entre estas moedas. 

Para estes casas nos valemos dos metodos U$ GAAP FAZ 52 E FASB. 

As recomendagoes do FASB 52 aplicam-se somente para transagoes em moedas 
estrangeiras e para relatorios financeiros em outras moedas. 

Outras recomendagoes do FASB 52 sao: 

- Na data que a transagao e reconhecida, cada ativo, passivo, receita, despesas, 
ganhos ou perdas originadas de transagoes devem ser medidas e registradas pela 
moeda funcional da entidade registrada, atraves da taxa de conversao efetiva 
naquela data. 

- A cada balango, registros que estejam denominados em outra moeda que a moeda 
funcional deve ser ajustada para refletir a taxa corrente. 
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A aplicac;ao do FAS 52 e obrigat6ria para conversao de demonstrac;oes contabeis, 
preparadas de acordo com os princfpios contabeis norte-americanos (USGAAP), que 
serao inclufdas nas demonstrac;oes contabeis norte-americanas por meio de: 

- Consolidac;ao (matriz mais subsidiarias); 

- Combinac;ao (fusao de duas ou mais empresas); 

- Avaliac;ao de investimento pelo metodo da equivalencia patrimonial (coligadas). 

Quando o objetivo da conversao das demonstrac;oes contabeis e a obtenc;ao de 
recursos no exterior ou para apresentac;ao a investidores, nao ha obrigatoriedade de 
aplicac;ao dos procedimentos de conversao previsto no FAS 52, a menos que haja 
exigencia especffica do credor ou investidor. 

Mesmo nao sendo obrigadas, muitas empresas de diversos pafses adotam o FAS 52, 
por ser uma metodologia aceita mundialmente. 

"Algumas empresas japonesas, por exemplo, convertem as demonstrac;oes contabeis 
em moeda do pafs em que as subsidiarias estao instaladas para a moeda americana 
de acordo com o FAS 52 e depois convertem para a moeda japonesa de acordo com 
os pr6prios criterios. Dessa forma, obtem demonstrac;oes comparaveis com outras 
concorrentes naojaponesas". (Perez Jr., 1998:31). 

Alguns pafses, como a lnglaterra e ate mesmo o Brasil, possuem criterios pr6prios 
que, entretanto, nao diferem muito dos criterios do FAS 52. 

2. PROBLEMA OU QUESTAO DE PESQUISA 

2.1 A NECESSIDADE DE CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

A evoluc;ao do mundo tern levado os pafses a se defrontarem com novos desafios a 
cada dia, a expansao das fronteiras internacionais levou a necessidade da pratica de 
uma nova linguagem, diferente da idiomatica, que e a linguagem das moedas entre 
os diversos pafses, com aspectos derivados do comercio internacional. 

Destacando os efeitos diretos das economias com baixas ou altas taxas de inflac;ao 
na representac;ao dos investimentos feitos por empresas, quando estes sao 
representados atraves dos demonstratives contabeis. 

Como conseqOencia das disparidades que as economias inflacionarias podem gerar 
nestes relat6rios, e necessaria impor aspectos relatives a busca pelos diversos 
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6rgaos normativos para uma melhor pratica contabil que atenda as necessidades da 
empresa, bem como os principios que orientam estas praticas. 

2.1.1 TIPOS DE MOEDA 

A existencia de varias economias associadas aos valores monetarios ao Iongo do 
tempo gerou os seguintes conceitos para a moeda: 

2.1.1.2 MOEDALOCAL 

• Maeda do pais em que a subsidiaria esta situada. Em nosso caso, a moeda 
local e o Real. 

2.1.1.3 MOEDA FUNCIONAL 

• E a moeda aplicada para fins de relat6rios. A moeda funcional mais utilizada e 
o d61ar norte-americana, por ser esta a moeda mais utilizada no mundo. 

Os valores das demonstragoes financeiras sao convertidos a moeda funcional usando 
o processo de conversao adotado pelo pais de origem da controladora. 

2.1.1.4 A MOEDA FUNCIONAL PODE SER 

-A moeda do pais em que a entidade estrangeira esta baseada (moeda local). 

- D61ar ou a moeda de um outro pais estrangeiro. 

Moeda estrangeira: 

• Maeda diferente da moeda local e da funcional. Por exemplo: uma subsidiaria 
brasileira obtem emprestimos de um banco ingles e tem a Libra como moeda 
da operagao. Neste caso, a Libra sera a moeda estrangeira. 
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Moeda da matriz: 

• Maeda do pais em que a matriz esta instalada. Quando se trata de FASB, a 
matriz estara instalada nos EUA cuja moeda e o D61ar. 

Moeda de relat6rio: 

• Maeda em que as demonstra<;oes contabeis serao apresentadas. 

A moeda funcional e a moeda local do pais na qual a entidade esta domiciliada. 

• . Maeda estrangeira: Maeda diferente da moeda local e da funcional. 

Exemplo: uma subsidiaria brasileira obtem emprestimos de urn banco Norte 
Americana e tern o D61ar (EUA) como moeda da opera<;ao. Neste caso, o D61ar 
(EUA) e a moeda estrangeira. 

• . Maeda da matriz. Maeda do pais em que a matriz esta instalada. 

Quando se trata de FASB, a matriz estara instalada nos EUA cuja moeda e o 
D61ar (EUA). 

• . Maeda de relat6rio. Maeda em que as demonstra<;oes contabeis irao ser 
apresentadas. 

2.1.2 DIFERENCAS ENTRE MOEDA FORTE E MOEDA FRACA 

Conforms Haried (1999:560), "A taxa de inflar;ao entre dois paises e um fator 
importante que contribui nas taxas de conversao. Geralmente, a moeda de um pais 
que esteja sob alta inflar;ao perdera forr;a". 

Haried cementa "Existe um consenso que a moeda de um pais sujeito a altas taxas 
inflacionarias perdeu a sua utilidade no tocante ao registro do valor e nao pode ser 
entendida como uma unidade de medida funcional. Ou seja, nao ser uma medida 
funcional e nao ter forr;a sao caracteristicas de uma moeda fraca". 

Sendo assim, moeda forte eo valor estavel ao Iongo do tempo, sem os reflexes de 
uma instabilidade economica ou da desvaloriza<;ao influenciada pela infla<;ao. A 
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estrutura de mensuragao da contabilidade e baseada no pnnc1p1o contabil 
denominador comum monetario. A avaliagao dos fatos registrados pela contabilidade 
em unidades monetarias e muito importante para demonstrar e homogeneizar os 
diversos itens do patrimonio das entidades. 

Quanto a incorporagao de bens, direitos e obrigagoes em valores, a contabilidade, tal 
qual ocorre com todos os setores, sofre com o problema da inflagao, e e assim que a 
variagao no poder aquisitivo gera grandes distorgoes nas demonstragoes financeiras. 

Em economias altamente inflacionarias, e como se, em numa (mica demonstragao 
financeira, estivessemos apresentando mais do que uma unidade monetaria, ou seja, 
uma unidade monetaria no passado, representando valores cumulativos que 
perderam a expressao de valor no decorrer do tempo. Outra do presente, 
representando principalmente os direitos e obrigagoes imediatas ou com valores 
atualizados; e outra do futuro, referents a direitos e obrigagoes que irao veneer no 
futuro e que normalmente sofrem efeito dos juros e inflagao prevista. 

Ocorrendo a completa perda de comparabilidade entre as demonstragoes financeiras 
de urn ano para outro. Os contadores e administradores, das entidades de classes e 
6rgaos reguladores tern procurado encontrar solugoes para eliminar os efeitos da 
inflagao nas demonstragoes financeiras. Nas nagoes com investimentos em parses 
que apresentam problemas de inflagao, visando consolidagao das demonstragoes ou 
avaliar desempenhos, tambem se procura uma solugao. Ha urn interesse e 
necessidade em tratarem-se contabilmente, demonstragoes financeiras preparadas 
no exterior, o problema, e a necessidade de converter essas demonstragoes para 
outra moeda seguindo criterios contabeis que apresentem uniformidade com os 
praticados pelo pars de origem dos investimentos. 

'~ eliminat;ao do efeito inffacionario nas demonstrat;oes financeiras permite ao 
administrador ou ao empresario examinar com maior precisao a eficit!mcia do 
processo gerencial". (Almeida. 1997: 152) 

Em economias inflacionarias, se nao seguirmos urn mecanisme de adequagao dos 
valores apresentados, teremos em uma (mica demonstragao financeira mais que uma 
unidade monetaria. A opgao por uma moeda que melhor expresse os valores de uma 
economia ao Iongo do tempo depende de inumeros fatores, neste seculo, por 
exemplo, sao consideradas moedas fortes: o d61ar norte-americana, a libra esterlina, 
o marco alemao, o franco surc;o, o iene japones entre os mais representatives. No 
caso das empresas mundiais incluindo-se as brasileiras (seja como investidoras, 
investidas e multinacionais), o d61ar apresenta a vantagem adicional de ser uma 
moeda aceita e usada referencialmente nos neg6cios feitos em todo o planeta. 

'~ escolha da moeda forte depende de varios fatores como a nacionalidade da 
empresa, a moeda com a qual a empresa realiza a maioria das suas transat;oes com 
o exterior, e outros fatores': (Campos Filho, 1999:35). 



6 

2.2 AMBIENTES ECONOMICOS 

Com a globalizagao e envolvimento de empresas nas transagoes com empresas de 
outros paises, os contadores precisam estar familiarizados para desdobramentos 
acarretados por outras moedas nos neg6cios da empresa. 

·~ expansao dos neg6cios internacionais afeta substancialmente os contadores em 
fum;ao dos diversos sistemas monetarios existentes no mundo". (Haried 1994:521). 

Empreendimentos em outros paises criam necessidade em pesquisar e adotar 
procedimentos para conversoes e o reconhecimento dos investimentos e para muitos, 
a consolidagao de balangos via moeda vigente no pais onde esta a matriz da 
companhia. 

Nos EUA, tais procedimentos foram estabelecidos em 1975 atraves do FASB 8. 

Para outros pafses em 1983, atraves do lAS 21 foram estabelecidos procedimentos 
de conversao. 

Entretanto, alguns paises apresentavam altas taxas inflacionarias, distorcendo os 
valores apurados por conversao em moeda estrangeira. E em razao disto institutos 
que haviam emitido pronunciamentos viram-se obrigados a estabelecer parametros 
para essas economias hiperinflacionarias. 

Emitiram-se assim os seguintes pronunciamentos: 

• FASB de numero 52 em 1981. 

• IASC numero 29 em 1989. 

Visando distinguir atraves destes pronunciamentos, economias estaveis de 
economias hiperinflacionarias: 

• Economia lnflacionaria, a que apresente, alta taxa inflacionaria, com taxas 
percentuais acima de 100% ou mais, acumulados em periodo acima de tres 
a nos. 

• Economias estaveis, as que acumulam, nos ultimos tres anos, taxas inferiores 
a 100%. 
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2.2.1 CONVERSAO DE DEMONSTRACOES FINANCEIRAS NO BRASIL 

A legislagao brasileira, a exemplo dade outros pafses, se esforga em considerar os 
efeitos em relagao ao valor do patrimonio das empresas, atenta aos interesses e 
efeitos tributaries. 

A hiper inflagao brasileira, que ocorreu ate meados da decada de 90, obrigou o 
desenvolvimento de uma metodologia de corregao monetaria para devolver as 
demonstragoes contabeis, a capacidade informativa que era comprometida pelos 
altos Indices inflacionarios. 

Em razao deste fato, ocorreu grande avango nas pesquisas e na implementagao da . 
Contabilidade em Maeda Constants, conhecida no Brasil como "Corregao Monetaria 
Integral". Esta metodologia, inicialmente implantada nas companhias abertas, 
expandiu-se para muitas outras empresas, em fungao da necessidade de adequagao 
dos valores demonstrados pela contabilidade nas Demonstragoes Contabeis. 

Historicamente, ate 1964, a Contabilidade era efetuada como se nao existisse 
inflagao a nao ser por algumas legislagoes de aplicagao facultativa. 

A partir da Lei n.0 4.357 de 16/07/1964, as empresas foram obrigadas a efetuar a 
corregao monetaria do valor original dos bens do ativo imobilizado e dos 
investimentos permanentes em outras empresas. 0 reconhecimento da perda de 
poder aquisitivo em nossa moeda pela Contabilidade passou a ser presents, mesmo 
que em forma discreta. Com a Lei sabre Reserva de manutengao do Capital de Giro 
Proprio que reconheceria o efeito da inflagao sabre os itens que nao eram avaliados 
no imobilizado e patrimonio lfquido, sendo motivo de grandes falhas tecnicas. 

A forma atual introduzida pela Lei das S/A (Lei 6.404/76), reforgada por uma 
legislagao fiscal, mostrou-se bastante simples de ser praticada, mas insuficiente, nas 
taxas hiperinflacionarias, para atender as necessidades dos usuarios das informagoes 
contabeis. Em 1976, com a Lei n.0 6.404, pelo reconhecimento da inflagao nos 
resultados das companhias passo-se a refletir o saldo de corregao monetaria do Ativo 
Permanents e do Patrimonio Uquido. No entanto, com a insistente elevagao das 
taxas inflacionarias, se constatou que os mecanismos de reconhecimento da inflagao 
atraves do saldo de corregao monetaria, embora proporcionassem significativa 
evolugao neste processo, apresentava insuficiencia para mostrar de forma clara e 
transparente a situagao patrimonial dos resultados das empresas. 

Em razao disto, a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), tendo por Diretor o 
Contador Professor Eliseu Martins, estabeleceu a obrigatoriedade da elaboragao e 
publicagao de Demonstragoes Contabeis Complementares em moeda constants para 
as companhias abertas, via lnstrugao Normativa n.0 64/87, fato que, representou 
outro avango da contabilidade em ambientes de alta taxa inflacionaria. 
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Ja em razao da poHtica economica Brasileira ter adotado o Real como moeda vigente 
no Pars, levou-se os Indices da inflagao a tenderem a zero, possibilitando a 
suspensao da sistematica de corregao monetaria das demonstragoes financeiras, 
inclusive para fins societarios pelo art. 4° da Lei n.0 9.249/95. A ultima corregao 
monetaria aconteceu em 31/12/95, tomando-se por base o valor da UFIR vigente em 
01/01/96, que correspondeu a R$ 0,8287. 

2.2.2 QUANTO AS DETERMINACOES LEGAlS 

Os parses possuem 6rgaos e entidades de regulamentagao das normas e princfpios 
contabeis, pesquisando e elaborando procedimentos de contabilizagao, elaboragao 
das demonstragoes contabeis. 

No Brasil o lnstituto Brasileiro de Contabilidade (IBRACON, 1997:31), ja em esfera 
internacional apresentam-se duas entidades International Accounting Standards 
Committee (IASC) e International Federation of Accountants (IFAC) trabalhando para 
o desenvolvimento e uniformizagao de normas e procedimentos contabeis. 

·~ IASC (Comissao de Normas lnternacionais de Contabilidade) sediada em Londres 
tern como objetivo formular, divulgar, no interesse publico, normas evolufdas e 
uniformes para a elaboraqao das demonstraqoes financeiras, tornando-as aceitaveis 
em nfvel internacional': 
Especialistas do mundo todo compoem seu quadro de profissionais, sendo sua forma 
de atuaqao, receber apoio de toda a comunidade de neg6cios. A /FAG (Federaqao 
lnternacional de Contadores) reconhecida como a cupula da profissao contabil tern 
por objetivo o desenvolvimento e uniformizaqao da profissao em nas modalidades de 
sua atuaqao, uma das suas principals tarefas e o desenvolvimento e harmonizaqao 
de normas e procedimentos de auditoria e regras aplicaveis ao exercfcio dessa 
atividade". 

Ja o Mercosul, depara-se com a seguinte realidade: Brasil e Argentina, parses de 
maior expressao polftica e economica do bloco, tern uma estrutura bern organizada 
do processo. 

Paraguai e Uruguai, apesar dos esforgos, ainda nao tern uma estrutura organizada 
com poderes plenos para formular e colocar em pratica de maneira uniforme suas 
normas contabeis, e recorre-se muitas vezes as Normas Contabeis lnternacionais. 
lsto nao e prejudicial, mas tras como agravante o fato de nao se terem bern definidas 
as praticas uniformes em todo o pafs. 

Citamos as principais entidades que trabalham na composigao das normas contabeis 
nos principais parses componentes do Mercosul: 
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2.2.3 REPRESENTANTES DAS DETERMINACOES LEGAlS NO BRASIL 

a) Conselho Federal de Contabilidade - CFC; 

b) lnstituto Brasileiro de Contadores- IBRACON; 

c) Comissao de Valores Mobiliarios- CVM; 

d) Banco Central do Brasil - BCB; 

e) Secreta ria da Receita Federal - SRF. 

2.2.4 REPRESENTANTES DAS DETERMINACOES LEGAlS NAARGENTINA 

a) Federar;ao Argentina de Conselhos Profissionais de Ciencias Economicas -
FACPCE; 

b) Federar;ao Argentina de Graduados em Ciencias Economicas- FAGCE; 

c) Comissao Nacional de Valores- CNV; 

d) Balsa do Comercio de Buenos Aires - BCBA e outras; 

e) Banco Central da Republica Argentina- BCRA; 

f) lnspegao Geral da Justir;a- IGJ; 

g) Superintendencia de Seguros da Nagao - SSN; 

h) lnstituto Nacional de Agao Cooperativa- INAC; 

i) lnstituto Nacional de Obras Sociais- I NOS. 

2.2.5 REPRESENTANTES DAS DETERMINACOES LEGAlS NO PARAGUAI 

a) Colegio de Contadores do Paraguai; 

b) Comissao Nacional de Valores- CNV; 
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c) Banco Central do Paraguai; 

2.2.6 REPRESENTANTES DAS DETERMINACOES LEGAlS NO URUGUAI 

a) Colegio de Contadores e Economistas do Uruguai; 

b) Banco Central do Uruguai- BCU; 

c) Institute Nacional de Carnes - INC; 

d) Ministerio de Economia e Finan9as do Uruguai; 

e) Comissao Permanents de Normas Contabeis Adequadas. 

'~ tend{mcia entre os pafses do Mercosul, aponta para a harmonizat;ao das normas e 
praticas contabeis em nfvel mundial, e conseqOentemente para a liberalizat;ao dos 
servit;os de Contabilidade. 0 desenvolvimento da profissao contabil comet;ou tomar 
corpo com a instalat;ao do IASC - Comite de Normas lnternacionais de 
Contabilidade, com seus esfort;os para harmonizar as praticas contabeis em nfvel 
mundial. Posteriormente foi criada a /FAG- Federat;ao lnternacional de Contadores, 
culminando a decada de 70 com dois pi/ares representativos da profissao contabil em 
plena atividade". (Nasi, 1998:64) apud (Rosa, 1999:62). 

"Os princfpios contabeis se tornam geralmente aceitos pelo consenso profissional em 
funt;ao de sua utilidade, objetivo e praticabilidade. Nesse sentido, e importante 
observar que a Contabilidade sempre esteve associada ao desenvolvimento das 
sociedades, e ajustes sao necessarios para que, em cada epoca, as informat;oes 
continuem sendo uteis para a tomada de decisoes". (Favero, 1995:38) apud (Rosa, 
1999:64). 

2.2.7 FUNCAO DAS INFORMACOES GERADAS PELA CONTABILIDADE NUMA 
ENTIDADE: 

• Avaliar sua situa9ao, comportamento e tendencia; 

• Comparar seus resultados com os outros perlodos ou entidades; 
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• Projetar seu futuro em ambientes macros politicos, sociais e economicos nos 
quais estejam inseridos. 

Pois diante da abertura do mercado, competitividade empresarial apresentada pelo 
mercado no contexte mundial, torna-se necessaria a existencia de informagoes 
alicergadas nos Principios Fundamentais da Contabilidade, corretas e oportunas 
sobre o patrimonio (razao principal da existencia de uma entidade) bern como suas 
mutagoes, com vistas a avaliagao de riscos, oportunidades para investidores, 
financiadores e fornecedores do mundo todo. 

A abertura para circulagao de capitais entre os paises do Mercosul e mundo provoca, 
pressao na harmonizagao das normas contabeis. 0 Paraguai e o Uruguai estao numa 
posigao confortavel, porque nao ha apego em preservar normas pr6prias, fato que 
ocorre tanto no Brasil quanto na Argentina. 

Pelo crescimento da globalizagao da economia, Brasil e muitos outros paises, tern 
recebido investimentos produtivos, por aquisigoes de empresas locais, estabelecendo 
parcerias e demais modalidades para investimentos, o avango tecnol6gico da 
comunicagao, possibilita acesso ao mercado financeiro internacional com muita 
facilidade sem problemas de tempo ou distancias, no entanto, adequagao das 
informagoes contabeis apresentadas por empresas, elaboradas conforme padroes 
e/ou praticas locais, devem ser interpretadas, entendidas e utilizadas como base de 
medida ou comparagao. Barreiras idiomaticas e de valores deferentes para moeda, 
aliadas as diferengas existentes entre os principios contabeis, sao urn desafio a ser 
superado, em razao da necessidade de compreensao para possibilitar a interpretagao 
da performance dos neg6cios. Ja por resultado dessa necessidade, as 
demonstragoes contabeis cada vez mais devem ser preparadas conforme os 
principios geralmente aceitos internacionalmente com o objetivo de permitir a matriz 
ou acionista do exterior a consolidagao ou equivalencia patrimonial da subsidiaria ou 
coligada estabelecida no Brasil (ou outro pais no mundo), utilizando principios 
contabeis correspondentes aos adotados em seu pais. 

3 DIFERENCAS ENTRE OS PROCEDIMENTOS CONTABEIS NACIONAIS E 
OS INTERNACIONAIS 

"Considerando a refer{mcia internacional alcam;ada pelo IASB (/FRS I /AS) e o 
compromisso e o esfon;o dos 6rgaos reguladores e emissores de normas de buscar a 
convergencia com as mesmas, recomenda-se que as companhias abertas divulguem 
em nota explicativa a concilia<;ao das diferen<;as entre as praticas contabeis adotadas 
no Brasil e as praticas contabeis internacionais. 

Entretanto, nao existe impedimenta para que seja preparada em rela<;ao as normas 
contabeis de outros pafses em que a companhia aberta divulgue, obrigatoriamente, 
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ao mercado suas demonstracoes contabeis, em funcao da obtencao de registro para 
negociacao dos titulos de sua emissao. 

Ao decidir pela divulgacao da conciliacao, a administracao da entidade devera 
observar o quao equivalentes sao essas praticas. As demonstracoes contabeis 
preparadas conforme uma determinada pratica contabil podem ser consideradas 
equivalentes as preparadas de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil 
quando ambas as ana/ises, de ambos os conjuntos de demonstracoes, possibilitarem 
aos investidores decisao similar em termos de investimento ou alienacao de 
investimento anteriormente detido. 

Seas praticas contabeis de ambos os conjuntos forem equivalentes e, portanto, nao 
indicarem a falta de similaridade nas decisoes do investidor, nao havera necessidade 
de inclusao de nota explicativa, conciliacao ou reclassificacoes de numeros. 

A questao surge, entao, se os principios elou as praticas nao forem equivalentes e, 
portanto, indicarem falta de similaridade nas decisoes do investidor. 

Neste ultimo caso, a apresentacao da conciliacao das diferencas entre as praticas 
contabeis adotadas no Brasil e outras praticas contabeis deve ser quantitativa e 
qualitativa. Assim, a divulgacao da conciliacao requer a preparacao e a divulgacao, 
no minimo, das seguintes informacoes: 

a) conciliacao entre os lucros (prejuizos) liquidos do periodo elou exercicio; 

b) conciliacao entre os patrimonios liquidos na data do balanco; 

c) explicacao da natureza dos principais itens de conciliacao. 

Em determinados casos, e possivel que as divergencias sejam de tal magnitude que 
apenas a preparacao de novas demonstracoes contabeis segundo outro conjunto de 
principios contabeis que nao os prevalentes no Brasil seja a solucao. 

Em outros casos, poderao existir algumas instancias de parcial equivalencia que 
podem ser resolvidas ou remediadas, dependendo da natureza das divergencias. 

Essas divergencias podem incluir divulgacoes adicionais, reconciliacoes etc. 

Esse julgamento devera ser feito pela administracao e anuido pelos auditores 
independentes da companhia aberta, e devera estar apoiado em procedimentos 
aceitos por 6rgaos reguladores e emissores de normas contabeis". 

Fonte: OFfCIO-CI RCULAR/CVM/SNC/SEP N° 01/2005 
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4 METODOS DE CONVERSAO 

Os princfpios contabeis aplicados no Brasil sao os similares aos dos Estados Unidos, 
mas ha pequenas diferengas entre ambos os pafses que ao Iongo do tempo tendem a 
se igualar. 

0 Comite de Normas lnternacionais de Contabilidade (IASC) esta empenha-se em 
minimizar tais diferengas de estrutura conceitual nas demonstragoes contabeis 
apresentadas pelos pafses, o intuito e tornar as apresentagoes uma ferramenta que 
atenda as necessidades dos diversos usuarios (de uma empresa) internos e externos, 
em nfvel mundial. 

"A necessidade de informagoes a respeito das empresas e muito grande em virtude 
da globalizagao da economia, em fungao desta necessidade devido as diferengas 
po/iticas, economicas e sociais mundiais, as necessidades internas de cada pals nem 
sempre sao as mesmas. Com isso, divulgagoes formas de apresentagao, das 
demonstragoes financeiras referentes aos mais diversos tipos de empresas, bem 
como os principios contabeis de cada pals, podem conduzir ao entendimento 
inadequado das demonstragoes financeiras se lidas ou analisadas por pessoas 
fisicas ou jurldicas domiciliadas em outros paises. As entidades da profissao contabil 
buscam desenvolvimento de normas de contabilidade uniformes para promover a 
aceitagao de tais normas em nlvel internacional, a partir desta aceitagao de normas 
comuns de contabi/idade, a comunicagao e interpretagao das demonstragoes 
contabeis elaboradas de acordo com os criterios internacionais de contabilidade, se 
tornarao claras em respeito a comparabilidade em': ajustes': 
HARMONIZAQAO DE PADROES ENTRE PAfSES (HARIED 1994:574). 

4.1 METODO DE CONVERSAO PELO FASB 

0 FASB desenvolveu metodos de conversao das demonstragoes contabeis, para 
possibilitar uma analise nos empreendimentos realizados por empresas americanas 
em outros pafses. 

4.1.1 EXIGENCIAS DO FAS 52 

A aplicam-se somente para transagoes em moedas estrangeiras e para relat6rios 
financeiros em outras moedas. 
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4.1.2 OUTRAS RECOMENDACOES DO FASB 52 

• Na data que a transac;ao e reconhecida, cada ativo, passivo, receita, despesas, 
ganhos ou perdas originadas de transac;oes devem ser medidas e registradas 
pela moeda funcional da entidade registrada, atraves da taxa de conversao 
efetiva naquela data. 

• A cada balanc;o, registros que estejam denominados em outra moeda que a 
moeda funcional deve ser ajustada para refletir a taxa corrente. 

4.1.3 OBRIGATORIEDADE DE APLICACAO DO FAS 52 

A aplicac;ao do FAS 52 e obrigat6ria para conversao de demonstrac;oes contabeis, 
preparadas de acordo com os princrpios contabeis norte-americanos (USGAAP), que 
serao inclurdas nas demonstrac;oes contabeis norte-americanas por meio de: 

• Consolidac;ao (matriz mais subsidiarias); 

• Combinac;ao (fusao de duas ou mais empresas); 

• Avaliac;ao de investimento pelo metodo da equivalencia patrimonial (coligadas). 

0 objetivo da conversao das demonstrac;oes contabeis e obter recursos no exterior ou 
apresentar resultados para investidores, nao ha obrigatoriedade de aplicac;ao dos 
procedimentos de conversao previsto no FAS 52, a menos que haja exigencia 
especffica do credor ou investidor. 

Muitas empresas de diversos parses adotam o FAS 52, por ser uma metodologia 
aceita mundialmente. 

"Algumas empresas japonesas, por exemplo, convertem as demonstracoes contabeis 
em moeda do pais em que as subsidiaries estao instaladas para a moeda americana 
de acordo com o FAS 52 e depois convertem para a moeda japonesa de acordo com 
os pr6prios criterios. Dessa forma, obtem demonstracoes comparaveis com outras 
concorrentes nao japonesas" (Perez Jr., 1998:31 ). 

E existem parses, como a lnglaterra e Brasil, que possuem criterios pr6prios, sem, 
entretanto diferem muito dos criterios do FAS 52. 
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4.2 METODO DE CONVERSAO PELO IASC 

0 Comite de Normas lnternacionais de Contabilidade (IASC) e o organismo 
independente do setor privado, que tern como objetivo obter a uniformidade nos 
princfpios contabeis utilizados pelas empresas e outras institui96es que preparam 
demonstra96es contabeis no mundo. 

0 IASC foi constitufdo em 1973 atraves do acordo feito entre entidades profissionais 
de Australia, Canada, Fran9a, Alemanha, Japao, Mexico, Holanda, Reina Unido, 
lrlanda e Estados Unidos da America. 

Desde 1983, os membros do IASC tern inclufdo todos os organismos profissionais 
que sao membros da Federa9ao lnternacional de Contadores (IFAC). Nesse sentido, 
temos a NIC 29 "Demonstra96es Contabeis em Economias Hiperinflacionarias" que 
trata sabre: (Economias Hiperinflacionarias = economias que apresentem 100% ou 
mais de infla9ao como media nos ultimos tres anos). 

Esta Norma e aplicavel as demonstra96es contabeis basicas, inclusive 
demonstra96es contabeis consolidadas, de qualquer empresa que reporte em moeda 
de uma economia hiperinflacionaria. Numa economia hiperinflacionaria, as 
demonstra96es contabeis dos resultados operacionais e da posi9ao financeira 
perdem utilidade. A moeda perde poder de aquisi9ao e uma taxa que torna enganosa 
a compara9ao de valores referentes a transa96es e outros eventos que tiverem em 
epoca diferentes, ainda que dentro de um mesmo perfodo contabil. 

4.2.1 COMPARACOES ENTRE PRATICAS CONTABEIS INTERNACIONAIS (lAS), 
DOS ESTADOS UNIDOS E DO BRASIL 

4.2.1.1 COMPARACOES ENTRE PRATICAS CONTABEIS 

1. Valoriza9ao de estoques Brasil 

Semelhante ao lAS (Lei n° 6404/76 e NPC IBRACON n° 02), exceto que o metoda de 
custo LIFO nao e aceitavel pela legisla9ao fiscal e, por isso, e rara sua utiliza9ao. 

lnternacionais (lAS) 



16 

Os estoques devem ser valorizados pelo custo hist6rico ou pelo valor lfquido 
realizavel, dos dois o menor, utilizando-se o FIFO ou o custo media como metodos 
preferidos. 

Materias-primas e produtos em processo nao precisam ser levados a valor lfquido 
realizavel, se os produtos acabados finais forem vendidos ao custo ou acima deste. 

A base LIFO e uma alternativa aceitavel; mas, se for adotada, a valorizac;ao por meio 
de um dos metodos preferidos deve ser divulgada tambem (lAS n° 2). 

0 custo dos estoques compreende todos os custos de compras, processamento e 
demais custos incorridos para trazer os estoques a uma determinada localiza<;ao e 
condic;ao ffsica. 

Os estoques de metais preciosos e commodities usados para atividades de trading 
podem ser registrados pelo valor de mercado (menos as despesas de venda), mesmo 
se este for acima de custo. 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (ARB n° 43),exceto que o LIFO e aceitavel sem necessidade de 
se efetuar a divulgac;ao da comparac;ao com um outro metoda, conforme exigido pelo 
lAS. 

lnternacional 

A depreciac;ao deve ser alocada numa base sistematica a cada um dos perlodos 
contabeis, durante a vida util dos ativos. Nenhum metoda especlfico de depreciac;ao e 
recomendado, mas o metoda escolhido deve ser aplicado consistentemente. 

A vida util dos bens deve ser revisada periodicamente e as taxas de depreciac;ao 
ajustadas (lAS n° 4). 

lnternacional 

Estas demonstrac;oes devem ser produzidas como parte integrante das 
demonstrac;oes financeiras (lAS n° 7). 
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2. Depreciac;ao 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 93). 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 95). 

Brasil 

Semelhante ao lAS, na teoria (Pron. IBRACON n° VII). Usualmente segue-se a 
legislac;ao tributaria. 

Brasil 

Obrigat6ria a apresentac;ao das demonstrac;oes das origens e aplicac;oes de recursos 
(Lei n° 6404/76). 

As demonstrac;oes de fluxo de caixa podem ser divulgadas como informac;ao 
suplementar (PO CVM n° 24/92 e NPC IBRACON n° 20). 

3. Demonstrac;oes de fluxos de caixa 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (APB n° 20), exceto para as mudanc;as de praticas contabeis, 
cujo efeito deve ser reconhecido no resultado do perlodo da mudanc;a. 
Nao existe a possibilidade de tratamento alternative. 

Brasil 
Semelhante ao lAS (PO CVM n° 24/92 e Lei n° 6404/76), exceto que nao existe a 
possibilidade de tratamento alternative. 

4. ltens extraordinarios ou excepcionais, erros fundamentais e alterac;oes em 
praticas contabeis 
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lnternacional 

ltens extraordinarios ou excepcionais gerados pelas atividades da companhia devem 
ser registrados no resultado do perlodo de sua competencia e divulgados 
separadamente. 

Os erros fundamentais nas demonstra96es financeiras de perlodos anteriores e os 
efeitos das altera96es nas praticas contabeis devem ser refletidos por um ajuste nos 
lucros acumulados no inlcio do primeiro perlodo apresentado nas demonstra96es 
financeiras e nos numeros comparativos do perlodo anterior. 

Um tratamento alternativo (menos preferido) seria o de registrar estes ajustes no 
resultado do perlodo em curso, da mesma maneira que itens extraordinarios ou 
excepcionais (lAS n° 8). 

Compara96es entre praticas contabeis lnternacional Custos de pesquisa e 
desenvolvimento devem ser registrados como despesa. Somente podem ser 
capitalizados os custos de desenvolvimento de um projeto que satisfa9a aos 
seguintes criterios: 

• produto/processo esta definido claramente e os custos atribulveis a ele podem ser 
identificados separadamente; 

• a viabilidade tecnica do produto ja foi demonstrada; 

• a gerencia indicou sua inten9ao de produzir e colocar no mercado ou utilizar o 
produto/ processo; 

• existe uma indica9ao clara de um mercado futuro para o produto/processo ou, se 
for utilizado internamente, sua utilidade e demonstrada claramente; e 

• existem recursos adequados ou estes estarao disponlveis para completar o projeto 
e colocar o processo/produto no mercado. 

5. Despesas de pesquisa e desenvolvimento 

Estados Unidos 

Todos os custos de pesquisa e desenvolvimento sao debitados a resultado do 
perlodo, quando incorridos (SFAS n° 2). 
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Brasil 

Podem ser diferidas quase todas as despesas para as quais algum beneficia futuro e 
esperado (Lei n° 6404/76 e Pron. IBRACON n° VIII). Geralmente a amortizagao segue 
a legislagao tributaria. 

lnternacional 

Os custos de desenvolvimento diferidos devem ser limitados ao que se pode esperar 
recuperar em termos razoaveis das receitas futuras relacionadas, considerando os 
custos de desenvolvimento futuro e os custos de produgao, de venda e de 
administragao relacionados. 

Os custos de desenvolvimento diferidos devem ser alocados aos perfodos contabeis 
futuros numa base sistematica, relacionada ou com a venda, ou com a utilizagao 
esperada para o produto/processo ou com sua vida util. 

0 saldo de custos de desenvolvimento diferidos deve ser imediatamente baixado 
(parcial ou integralmente) se deixar de existir um dos cinco criterios supra 
mencionados ou se o saldo, mais os custos futuros descritos acima, exceder as 
receitas relacionadas projetadas no futuro. 

Os custos de desenvolvimento diferidos baixados desta forma podem ser 
recapitalizados se houver uma reversao de circunstancias (lAS n° 9). 

I nte rnacional 

Perdas contingentes devem ser provisionadas e debitadas na demonstragao de 
resultados, se for provavel que um ativo tenha sofrido redugao de valor ou que um 
passivo tenha sido incorrido, dependendo da possibilidade de fazer uma estimativa 
razoavel da perda. 

Perdas contingentes nao provisionadas devem ser divulgadas nas demonstragoes 
financeiras, a menos que a possibilidade de perda seja remota. 

Ganhos contingentes devem ser reconhecidos somente na realizagao. 

Eventos materiais que ocorrem depois da data do balango exigem ajustes nas 
demonstragoes financeiras somente se fornecerem evidencias adicionais para fatos ja 
existentes na data do balango ou se indicarem que a premissa da continuidade das 
operagoes, no todo ou em parte, nao e mais razoavel (lAS fl0 S 10 e 37). 
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6. Contingencias e eventos subsequentes 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 5), exceto que a provisao para custos de garantia de 
produto e exigida especificamente. 

Brasil 

Semelhante ao lAS (NBC-T n° 4 e Pron. IBRACON n° XXII). 
Comparac;:oes entre praticas contabeis 12 lnternacional 
Contratos em Iongo prazo devem ser registrados de acordo com o "estagio de 
acabamento". 

Quando seus resultados nao podem ser estimados razoavelmente, devem-se 
reconhecer as receitas somente na extensao dos custos incorridos daqueles 
contratos que sao passiveis de recuperac;:ao. 

0 criterio de "estagio de acabamento" deve ser utilizado quando o resultado do 
contrato pode ser previsto com razoavel seguranga. 

A perda relacionada a um contrato deve ser provisionada assim que for identificada, 
abrangendo perdas incorridas ate a data e perdas futuras ate o fim do contrato (lAS 
n° 11 ). 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (ARB n° 45). 

Brasil 

Semelhante ao lAS (Pron. IBRACON n° XVII). 
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7. Contratos em Iongo prazo 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 109); contudo, as exigencias do GAAP americano sao 
mais detalhadas e especificam somente o metodo de passivo. 

Ativos fiscais diferidos, relativos a prejufzos fiscais, devem ser contabilizados e uma 
provisao para desvalorizagao, quando aplicavel, constitufda. 

A provisao deve ser estornada na medida em que a utilizagao desses prejufzos for 
mais provavel. 

lnternacional 

lmpostos devem ser registrados nas demonstragoes financeiras pelo princfpio da 
competencia, utilizando-se o metodo do passivo. 

Pode-se usar a base de caixa para as diferengas temporais que nao deverao reverter 
no futuro previsfvel. 

Urn saldo de credito fiscal produzido em fungao de diferengas temporarias s6 pode 
ser contabilizado se existir perspectiva razoavel da realizagao. 

56 se deve criar urn ativo de imposto diferido decorrente de prejufzos fiscais se for 
"provavel" a existencia de lucros tributaveis futuros que permitirao sua realizagao (lAS 
n° 12). 

Deve-se fornecer revelagao da relagao entre a despesa de imposto e o resultado 
antes do imposto comparativamente com as aHquotas nominais aplicaveis. 

Brasil 

Semelhante ao lAS, usando o metodo de passivo (NPC IBRACON n° 25 e Delib. 
CVM n° 273/98). 
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8. Impastos sabre a renda 

Comparac;oes entre praticas contabeis 14 

9. Relat6rio por segmento 

lnternacional 

As vendas, os resultados, os ativos e os passivos empregados em cada segmento de 
neg6cio e regiao geografica devem ser reportados separadamente nas 
demonstrac;oes financeiras (lAS n° 14). 

A entidade deve identificar e apresentar as informac;oes por segmento baseada no 
sistema de informac;oes utilizado no gerenciamento de suas operac;oes. 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 131); contudo, as exigencias do GAAP americana sao 
mais detalhadas. 

Brasil 

Nao se reporta por segmento. 

Brasil 

Semelhante ao lAS (NPC IBRACON n° 24 e Delib. CVM n° 183/95), exceto que o 
impasto de renda passivo diferido, resultants da reavaliagao, deve ser registrado. 
Na hip6tese de laudos de avaliac;ao indicarem que o total apurado, no conjunto, e 
inferior ao valor contabil dos bens correspondentes, devem ser observados os 
procedimentos a seguir descritos. 

• Quando de uma primeira avaliac;ao ou quando nao houver saldo na reserva de 
reavaliac;ao, nao cabe o reconhecimento negativo. 

Todavia, a empresa devera verificar se o valor lfquido contabil dos ativos, 
considerados em conjunto, e recuperavel por meio de suas operac;oes futuras. 
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Estados Unidos 

Nao permite a reavaliagao de imobilizado. 
Na verida ou baixa de bens im6veis, existem salvaguardas para evitar o 
reconhecimento do Iuera (todo ou parte) em situagoes nas quais o vendedor pode 
incorrer em custos futures ou em situagoes nas quais o vendedor assinou uma opgao 
de recompra par urn prego fixo (SFAS 66). 

lnternacional 

lmobilizagoes devem ser registradas pelo custo hist6rico (tratamento recomendado). 
Os custos de financiamento atribufveis diretamente a construgao de imobilizado sao 
capitalizados. 

Como urn tratamento alternative, a reavaliagao do imobilizado e permitida. Se urn 
ativo for reavaliado, a categoria inteira dos ativos deve ser reavaliada. As 
reavaliagoes devem ser atualizadas regularmente. 

Os superavites de reavaliagao sao creditados a uma reserva de reavaliagao, a menos 
que estes revertam uma deficiencia previamente debitada na demonstragao de 
resultados. 

As deficiencias sao registradas no resultado, a menos que revertam urn superavit 
pelo mesmo valor ou valor inferior previamente gerado pelo mesmo ativo. 0 calculo 
da deficiencia e na base de "item par item". 

Ao baixar urn ativo reavaliado, o superavit da reavaliagao e transferido para Iueras 
acumulados (lAS n°s 16 e 23). 

1 O.lmobilizado 

lnternacional 

Veja o item 24 sabre valor de recuperagao (impairment) de ativos. 
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Brasil 

Quando isto nao ocorrer, o valor llquido contabil deve ser reduzido ao valor de 
recuperagao. 

Esta redugao somente deve ocorrer se for considerada nao-temporaria. 

• Quando houver saldo, o efeito deve ser revertido da reserva constitufda 
anteriormente, considerando o efeito da provisao para impasto de renda diferido 
correspondente. 

• Quando o saldo da reserva for insuficiente para a contabilizagao da redugao do 
ativo, representara que o valor de mercado e inferior ao valor de custo, devendo ser 
constitufda uma provisao para perdas, langando a contrapartida como despesa nao
operacional. 

Os custos de financiamentos atribufveis diretamente a construgao de imobilizado sao 
capitalizaveis. 

lnternacional 

ARRENDATARIO 

Urn leasing financeiro deve ser refletido no balango do arrendatario pelo registro de 
urn ativo e urn passivo em valores iguais no infcio do lease, pelo valor de mercado do 
ativo arrendado ou, se menor, pelo valor presente das prestagoes. 

As prestagoes do bern arrendado devem ser alocadas entre despesa financeira e 
redugao do passivo em aberto. A despesa financeira deve ser alocada ao Iongo do 
termo do leasing, a fim de produzir uma taxa de juros constante sabre o saldo 
remanescente do passivo para cada perfodo. 

Urn leasing financeiro gera uma despesa de depreciagao para o ativo, bern como uma 
despesa financeira para cada perfodo contabil. A polltica de depreciagao para ativos 
arrendados deve ser consistente com a polftica para ativos pr6prios depreciaveis. 

Brasil 

Todos os leasings sao considerados operacionais. A receita de venda em transagao 
venda e leaseback sao registradas pelo valor nominal, nao importando as 
circunstancias. 
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Certas divulgagoes em notas explicativas sao requeridas (PO CVM n° 15/87). 

11.Arrendamento (Leasing) 

lnternacional 

Se nao for certo que o arrendatario obtera a propriedade do bem no final do contrato, 
o ativo deve ser totalmente depreciado pelo menor perfodo entre o contrato de 
leasing ou sua vida util. 

0 debito nos resultados num leasing operacional deve sera despesa de aluguel para 
o perfodo contabil. 

Se uma transagao de venda e leaseback resulta em um leasing financeiro, qualquer 
excesso do valor de venda sabre o valor de livros deve ser diferido durante o perfodo 
do leasing. 

Se uma transagao de venda e leaseback resultam em um leasing operacional, o Iuera 
ou a perda deve ser reconhecido imediatamente no resultado. Se existir qualquer 
diferenga entre o prego de venda e o valor de mercado num leasing operacional, tal 
diferenga deve ser amortizada, ao Iongo do perfodo de uso do ativo (lAS n° 17). 

lnternacional ARRENDADOR 

Os ativos arrendados como um leasing financeiro deve ser registrado como contas a 
receber (nao como ativo imobilizado), pelo valor lfquido de investimento no contrato 
de leasing. 

A receita financeira relacionada ao leasing financeiro e reconhecida por uma taxa de 
retorno constants sabre o investimento lfquido residual do arrendador ou, no 
investimento valorizado, pelo seu fluxo de caixa futuro. 

Os ativos arrendados como um leasing operacional deve ser registrado como ativo 
imobilizado. A receita de aluguel e reconhecida linearmente pelo prazo do contrato 
ou, conforme caracterfsticas do leasing pactuado, por outro criteria que seja mais 
apropriado. 

lnternacional 
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As receitas sao essencialmente reconhecidas quando da performance de venda, i.e. 
houve toda a transferencia dos riscos e possfveis ganhos associados com a 
propriedade de ativos, entrega de servigos, etc. 0 reconhecimento pelo metodo de 
regime de competencia e utilizado para juros e royalties (lAS n° 18). 
Veja o item 7 a respeito de contratos em Iongo prazo. 

lnternacional 

0 metodo de avaliagao atuarial eo da unidade de credito projetada, sendo a data do 
balango a data-base de mensuragao. 

A alocagao dos beneffcios comega quando o empregado adere ao plano de 
beneffcios e termina quando o direito ao beneffcio nao e mais condicionado aos 
servigos a serem prestados no futuro. 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (ARB n° 43 e SFAS n° 48), exceto que condigoes especfficas sao 
estabelecidas para o reconhecimento de receita, onde existe o direito de retorno do 
cliente. 

Estados Unidos 

0 metodo de avaliagao atuarial e 0 da unidade de credito projetada e a data-base de 
mensuragao pode ser de ate tres meses da data do balango. 

Brasil 

Semelhante ao lAS (Pron. IBRACON n° XIV), exceto que as vendas de bens e 
servigos sao normalmente registradas quando a Nota Fiscal e emitida. 

Brasil 

Geralmente, as contribuigoes a aposentadoria sao registradas na demonstragao de 
resultados da patrocinadora, na medida em que as contribuigoes sao pagas. 

Sao exigidas certas divulgagoes em notas explicativas (POs CVM n°s 21/90 e 24/92). 
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12. Reconhecimento de receita 

13. Beneffcios de aposentadoria 

Brasil 

Outros beneffcios de aposentadoria nem sempre sao registrados pelo regime de 
competencia. 

Estados Unidos 

A alocagao dos beneffcios comega quando o plano garante o credito e termina ao 
final do tempo de servigo (custos de aposentadoria) ou quando o empregado se torna 
completamente elegfvel (outros beneffcios p6s-emprego). 

0 custo de servigo passado e amortizado pelo tempo de servigo remanescente. 

A taxa de desconto a ser utilizada deve ser aquela pela qual as obrigagoes do plano 
serao liquidadas. 

Ganhos e perdas atuariais sao tratados da mesma forma que o lAS. 

A avaliagao dos ativos do plano e feita pelo valor justo (preferencia pelo valor de 
mercado). 

Na patrocinadora, nao ha limitagao no reconhecimento de um eventual ativo. 

I nternacional 

0 custo de servigo passado e amortizado pelo perfodo medio em que os beneffcios 
se tornem elegfveis. 

A taxa de desconto utilizada e a taxa para papeis de alta qualidade na data do 
balango, consistente com a moeda e os termos dos beneffcios. 

Ganhos e perdas atuariais ate o limite de 10% nao precisam ser registrados. Acima 
deste limite amortiza-se pelo tempo residual que os beneffcios se tornam elegfveis. 

A avaliagao dos ativos do plano e feita pelo valor justo. 
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Na patrocinadora, o reconhecimento de eventual ativo fica limitado ao valor de perdas 
atuariais e custo dos servigos nao reconhecidos, lfquidos do valor presente de 
reembolsos disponfveis e eventuais redugoes nas contribuigoes futuras. 

Estados Unidos 

Pianos multipatrocinados, com caracterfsticas de beneffcio definido sao 
contabilizados como pianos de contribuic;ao definida (SFAS nos 87 e 1 06). 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS. 

lnternacional 

Pianos multipatrocinados, com caracterfsticas de beneffcios definidos sao 
contabilizados como pianos de beneffcios definidos (lAS n° 19). 

lnternacional 

lncentivos governamentais, incluindo os nao-monetarios, por seu valor de mercado, 
nao devem ser registrados ate que haja seguranc;a razoavel de que (i) o 
empreendimento atendera as condigoes do incentivo e (ii) o incentivo sera recebido. 

As receitas dos incentivos devem ser reconhecidas sistematicamente no resultado 
durante os perfodos necessarios para contrapo-las com os custos relacionados. 

Os incentivos governamentais nao podem ser creditados diretamente no patrimonio 
lfquido. 

Brasil 

Os incentivos governamentais sao registrados quando recebidos e nao sao associado 
a vida do projeto ou ativo. 
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0 incentive mais comum (o incentive fiscal de impasto de renda) nao transita pelo 
resultado do perfodo (Lei n° 6404/76). 

Um incentive para compensar despesas e/ou prejufzos ja incorridos ou para dar apoio 
financeiro imediato ao empreendimento sem nenhum custo adicional relacionado 
deve ser creditado a demonstra98o de resultado no perfodo em que se tornar 
realizavel (lAS n° 20). 

lnternacional 

Transagoes em moeda estrangeira devem ser registradas usando-se a taxa da data 
da transagao. 
Em cada data de balango, os itens monetarios em moeda estrangeira devem ser 
convertidos a taxa de fechamento, a menos que exista um contrato de cambia futuro. 
Neste caso, utiliza-se a taxa do contrato. 

15. Cambia 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 52). 

(Os ganhos ou perdas num contrato de cambia futuro utilizado como um hedge sao 
diferidos ate que termine a transa98o correlata do hedge). 

Brasil 

Semelhante ao lAS (Lei n° 6404/76, Pron. IBRACON n° XVIII e Delib). 

(CVM n° 28/86), porem nao existe tratamento especial para hedges. 

As demonstragoes financeiras das subsidiarias estrangeiras ( demonstragao de 
resultado e balangos) sao convertidas na taxa do fechamento, a menos que a 
subsidiaria seja baseada num ambiente hiperinflacionario, sem nenhum sistema de 
corregao monetaria. 

Brasil 
Nesta circunstancia, usa-sea taxa hist6rica de conversao ou price level accounting. 
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lnternacional 

Se as transagoes em moedas estrangeiras sao assim designadas e fornecem urn 
hedge contra o investimento lfquido numa entidade estrangeira, as diferengas de 
cambia a que ocorrem devem ser levadas ao patrimonio lfquido, na medida em que 
sao cobertas pelas diferengas cambiais originadas pelo investimento lfquido. 

Os seguintes procedimentos devem ser aplicados para converter as demonstragoes 
financeiras de uma entidade estrangeira para futura consolidagao: 

• ativos e passivos, monetarios e nao-monetarios, sao convertidos a taxa de 
fechamento; 

• a diferenga cambial resultante da conversao de urn investimento inicial lfquido na 
empresa estrangeira, a taxa de cambia diferente da que foi registrada anteriormente, 
e registrada diretamente em patrimonio lfquido; 

lnternacional 

• os itens do resultado sao convertidos as taxas de cambia prevalecentes nas datas 
das transagoes (ou numa taxa media que a elas se aproxime); as diferengas que 
resultam da conversao de itens de resultado por taxas de cambia diferentes da do 
fechamento, enquanto 0 balango e convertido a taxa de cambia de fechamento, sao 
registradas no patrimonio lfquido; e 

• quaisquer diferengas de cambia geradas por outras mutagoes de patrimonio Hquido 
na entidade estrangeira sao reconhecidas em patrimonio lfquido. 

Se as demonstragoes financeiras de uma entidade estrangeira sao afetadas por altas 
taxas de inflagao, elas devem ser ajustadas para efeitos de alterayao de pregos antes 
do processo de conversao. Alternativamente, pode-se aplicar a "remedigao" na 
"moeda de relat6rio" (lAS n° 21 e lAS n° 29 para pafses com alta inflagao). 

lnternacional 

Uma aquisigao de neg6cio ou de uma empresa e contabilizada pelo seu custo de 
aquisigao, sendo este o valor equivalente em numerario ao valor justo, dos ativos 
lfquidos da outra entidade, mais outros custos atribufveis a aquisigao, na data da 
compra ou em que assuma-se seu controle. 
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A partir da data da aqu1s1gao, o comprador incorpora, na sua demonstragao de 
resultados, os resultados da operagao da entidade adquirida e reconhece no balango 
os ativos e passivos adquiridos, alem de qualquer agio ou desagio oriundo da 
aquisigao. 

0 excesso do custo de aquisigao sabre o valor justa dos ativos lfquidos adquiridos na 
data da aquisigao e considerado como agio e contabilizado como urn ativo. 

Nao se pode registrar, na aquisigao, uma provisao contra perdas operacionais 
futuras. Contudo, passivos resultantes de uma aquisigao podem ser reconhecidos 
(i.e. custos de fechamentos de fabricas para operagoes incidentais). 

Brasil 

0 metoda de fusao e permitido. 

No metoda de aquisigao nao se adota o tratamento de valor justa. 

0 agio ou desagio computados na ocasiao da aquisigao ou subscrigao do 
investimento dever ser contabilizado com indicagao do fundamento economico que o 
originou. 0 agio ou desagio deve ser amortizado de acordo com o fundamento 
economico que o determinou. 

0 agio nao justificado pelo fundamento economico deve ser integralmente 
reconhecido como perda. 

No caso de desagio sem fundamento econom1co, sua amortizagao somente e 
registrada na baixa par alienagao ou perecimento do investimento (lnstr. CVM n° 
247/96). 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (APB n° 16), exceto que permite a amortizagao de agio em ate 40 
anos, em bases justificaveis, e nao permite a alternativa de diferimento bruto para 
agio negativo. 

lnternacional 
0 agio capitalizado que resulta de uma aquisigao deve ser amortizado par urn perfodo 
que nao exceda a 5 anos, embora, em circunstancias justificaveis, seja permitido em 
ate 20 anos. 
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0 agio negativo e deduzido proporcionalmente do valor justa de outros ativos nao
monetarios adquiridos e qualquer excesso e diferido e registrado no resultado ao 
Iongo de urn perfodo que nao exceda 5 anos, em bora, em circunstancias justificaveis, 
seja permitido amortiza-lo em ate 20 anos. 

Alternativamente, o valor total do desagio pode ser diferido e amortizado (lAS n° 22). 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 115), exceto que existem exigencias especfficas para 
tftulos de renda variavel com urn valor de mercado facilmente determinavel e para 
todos os tftulos de renda fixa. Sao eles: 

• tftulos mantidos ate a data do vencimento 
- registrado pelo custo atualizado pelos rendimentos apropriados pelo tempo 
transcorrido; 

• tftulos mobiliarios 
- registrado pelo valor de mercado; 

• outros 
- registrados pelo valor de mercado, mas, diferentemente dos outros casas, 
creditar/debitar ganhos e perdas nao realizados em conta especffica do patrimonio 
Hquido, ao inves de registrar em resultado. 

Brasil 

Semelhante ao lAS (Lei n° 6404/76), exceto para os investimentos classificaveis no 
ativo circulante, que devem ser registrados pelo valor lfquido de realizagao. 

lnvestimentos imobiliarios sao registrados como imobilizado e nao ha obrigagao de 
rea val ia-los. 

• DA REAVALIACAO DE INVESTIMENTOS 

A Lei n° 6404/76 menciona que a reserva de reavaliagao pode ser feita para os 
elementos do ativo, o que pode dar entendimento de abranger itens como 
investimentos, ativo diferido e estoques; porem, usualmente, aplica-se para bens do 
ativo imobilizado. 
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lnternacional 

Os investimentos classificados no balango como ativos circulantes devem ser 
registrados ou pelo valor de mercado ou pelo valor que for menor, entre o custo eo 
valor de mercado. 

lnvestimentos classificados como ativos em Iongo prazo devem ser registrados no 
balango: 

• pelo custo; ou 

• por valores reavaliados; ou 

• no caso de trtulos mobiliarios, pelo menor entre o de custo e o valor de mercado, 
determinado em base global da carteira. 

Se valores reavaliados sao usados, uma politica para a freqOencia das reavaliagoes 
deve ser adotada e cada categoria inteira de investimentos em Iongo prazo deve ser 
reavaliada ao mesmo tempo. 0 valor registrado de todos os investimentos em Iongo 
prazo deve ser reduzido, a fim de reconhecer-se urn decrescimo que nao seja 
temporario no valor dos investimentos, sendo tais redugoes determinadas e efetuadas 
para cada investimento, individualmente. 

17. lnvestimentos 

lnternacional 

Urn aumento no valor registrado devido a reavaliagao de investimentos em Iongo 
prazo deve ser creditado ao patrimonio Hquido, como urn superavit ou excesso de 
reavaliagao, a menos que este aumento reverta urn deficit de uma reavaliagao previa. 

Da mesma maneira, urn decrescimo no valor registrado deve ser debitado em lucros 
e perdas, a nao ser que reverta urn superavit anterior. 

lnvestimentos imobiliarios pod em ser classificados no imobilizado (veja item 1 0) ou 
tratados como investimentos em Iongo prazo (lAS n° 25). Veja item 20 sobre 
instrumentos financeiros. 

Estados Unidos 
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lnvestimentos imobiliarios sao considerados imobilizados. 

Reavaliagoes nao sao permitidas. 

Brasil 

A NPC n° 24 do IBRACON e a CVM, na sua Deliberagao n° 183, restringem a 
reavaliagao apenas para itens tangfveis do ativo imobilizado, desde que nao seja 
prevista sua descontinuidade operacional. 

Brasil 

Semelhante ao lAS (lnstr. CVM n° 247/96), exceto que: 

• as Demonstragoes Financeiras Consolidadas devem ser elaboradas apenas por 
companhia aberta; 

• as demonstragoes financeiras de uma subsidiaria consolidada podem ter uma 
defasagem maxima de datas de dois meses. 

18. Consolidagao e investimentos em subsidiarias e afiliadas 

lnternacional 

Uma controladora, que nao e em si uma subsidiaria, deve preparar demonstragoes 
financeiras consolidadas. 

Todas as subsidiarias devem ser consolidadas, exceto quando: 

a) o controle e temporario, porque a subsidiaria foi adquirida e controlada 
exclusivamente para uma venda subseqOente num futuro proximo; ou 

b) a subsidiaria opera sob severas restrigoes em Iongo prazo, as quais afetam 
significativamente sua capacidade de transferir recursos a controladora. 

Subsidiarias exclufdas devem ser registradas como investimentos em Iongo prazo 
( conforme item 17). 

Estados Unidos 
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Semelhante ao lAS (SFAS n° 94 e APB n° 18), exceto quando: 

• subsidiarias sao definidas como controladoras majoritarias do direitos a voto; 

• uma influencia significativa e presumida quando uma empresa e possuidora de 20% 
a 50% das ac;oes com direito a voto; e 

• nao ha exigencia especlfica com relac;ao a defasagem das datas entre as 
demonstrac;oes financeiras da subsidiaria e da controladora. 

lnternacional 

Nas demonstrac;oes financeiras separadas da controladora, investimentos em 
afiliadas e subsidiarias devem ser avaliados pelo metodo de equivalencia patrimonial, 
a menos que as circunstancias "a" e "b" anotadas acima sejam aplicaveis ou, se o 
investidor deixar de ter influencia significativa, embora continue com o investimento. 
Nestas condic;oes, registra-se a afiliada como investimento em Iongo prazo (conforme 
item 17, ja mencionado). 

As demonstrac;oes financeiras de uma subsidiaria consolidada podem conter uma 
defasagem maxima de tres meses em relac;ao a data das demonstrac;oes financeiras 
da controladora. Os eventos e transac;oes significativas entre as duas datas devem 
ser reconhecidas. 

Uma subsidiaria e definida como urn empreendimento ou empresa controlada pela 
controladora. 

Uma afiliada e definida como uma empresa sobre a qual a controladora tern influencia 
significativa (lAS n°s 27 e 28). 

Estados Unidos 

Somente o metodo de equivalencia patrimonial e utilizado para joint ventures (SFAS 
n° 94 e APB n° 18). 

Brasil 

Semelhante ao GAAP americana para joint ventures, por meio de uma empresa 
legalmente constitulda. 
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Uma joint venture que nao esta constituida dentro de uma empresa nao e uma 
estrutura legal viavel no Brasil. 

Semelhante ao lAS para consolida9ao proporcional em joint ventures (lnstr. CVM n° 
247/96). 

lnternacional 

A participa9ao de um grupo numa joint venture pode ser registrada pelo metodo de 
equivalencia patrimonial ou por consolida9ao proporcional, a menos que as condi96es 
"a" e "b" especificadas para as subsidiarias no item 18 sejam aplicaveis. Em tais 
circunstancias, uma joint venture pode ser registrada como um investimento em Iongo 
prazo. 

Se um dos s6cios da joint venture deixar de possuir controle conjunto sobre o 
empreendimento, deve-se cessar imediatamente a consolida9ao proporcional ou, se 
perder influencia na condu9ao da joint venture, deve cessar imediatamente a 
aplica9ao da equivalencia patrimonial (lAS n° 31). 

19. Joint ventures 

lnternacional 

Todos os ativos e passives financeiros, incluindo derivatives, devem ser registrados 
no balan9o (inicialmente pelo seu valor de custo, incluindo-se o custo da transa9ao). 

lnstrumentos financeiros devem ser avaliados pelo seu valor justo, exceto 
emprestimos e recebiveis originados pela entidade e nao mantidos para negocia9ao e 
outros investimentos com prazo de vencimento fixo, como financiamentos 
securitizados e a96es preferenciais obrigatoriamente amortizaveis, os quais a 
empresa pretende e tern a responsabilidade de manter ate o vencimento. 

Esses instrumentos devem ser mantidos pelo valor de custo. 

Varia96es no valor justo dos instrumentos financeiros podem ser reconhecidas 
integralmente no resultado do periodo ou reportadas no patrimonio liquido, ate a data 
de sua venda ou realiza9ao de ganho/perda, que entao devera ser reportada no 
resultado do periodo. 
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Estados Unidos 

Semelhante ao lAS, exceto que todas as variac;oes no valor justo dos instrumentos 
financeiros (outros que nao tftulos mobiliarios de trading e tftulos a serem mantidos 
ate o vencimento), devem ser reportadas no patrimonio liquido ate a data de sua 
venda ou realizac;ao de ganho/perda, quando, entao, sera reportado no resultado do 
periodo (SFAS n° 115). 

A forma de contabilizac;ao das variac;oes no valor justo de derivatives (que sao 
ganho/perda) depende da utilizac;ao prevista para o derivative e o seu resultado 
(SFAS n° 133). 

Brasil 

Os instrumentos financeiros devem ser revelados em nota explicativa, estimando-se 
seu valor de mercado ou seu valor presente ajustado por uma taxa para investimento 
de natureza, risco e prazos similares (lnstr. CVM n° 235/95). 

lnternacional 

Essa segunda opc;ao nao e valida para instrumentos financeiros mantidos para 
negociac;ao. 

A contabilizagao de hedge e permitida em determinadas circunstancias, desde que 
sua relac;ao seja claramente definida, mensuravel e efetiva; para hedge de uma 
posic;ao liquida de balanc;o nao e permitida essa forma de contabilizac;ao (lAS n° 39). 

lnternacional 

Nenhuma exigencia especifica. 

Estados Unidos 

Dividas em mora devem ser registradas pelo valor presente da receita esperada no 
futuro, a menos que exista provisao contabil. Neste caso, a provisao sera ajustada. 
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A divida perdoada numa reestruturagao e debitada no resultado pelo emprestador e 
creditada no resultado pelo tomador do emprestimo (SFAS nos 15 e 114). 

Brasil 

Divida em mora e registrada por custo, a menos que uma redugao permanents no 
valor seja projetada. Neste caso, registra-se uma provisao (Lei n° 6404/76). 

Dividas perdoadas sao registradas de forma semelhante ao GAAP americano. 

lnternacional 

Podem ser registrados quando se tratar de um recurso que a entidade controla, 
resultants de eventos passados e considerando que beneficios economicos futuros 
serao extraidos e esses valores podem ser razoavelmente mensurados. 

Agios, marcas, logotipos, titulos de obras e lista de clientes gerados internamente nao 
podem ser considerados como ativos. 

Existe um pressuposto que a amortizagao nao deve ser superior a 20 anos, exceto 
em raras circunstancias (lAS n° 38). 

Estados Unidos 

Registrados pelo custo e amortizados ao Iongo da vida util esperada, mas nao 
excedendo ha 40 anos. 

Os custos relacionados com ativos intangiveis desenvolvidos internamente, os quais 
nao sao identificaveis separadamente, tern vida util indeterminada ou sao inerentes, 
numa empresa em continuidade, devem ser amortizados quando incorridos. 

As diminuigoes permanentes no valor de intangiveis devem ser registradas 
imediatamente (APB n° 17 e ARB n° 43). 

Brasil 

Nenhuma exigencia especifica. 
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Deve-se levar em consideragao os beneffcios futuros gerados pelo ativo e sua 
recuperagao, para determinar a necessidade de sua desvalorizagao (Lei n° 6404/76). 

Despesas incorridas par urn empreendimento em fase pre-operacional devem ser 
registradas imediatamente no resultado, a menos que sejam de natureza capitalizavel 
como ativo fixo (lAS n° 38). 

lnternacional 

Se o valor registrado do ativo for superior a seu valor de recuperagao, uma provisao 
para ajusta-lo ao seu valor de recuperagao deve ser constitufda. 

Essa regra aplica-se a todos os ativos, exceto estoques, contratos de construgao, 
impastos diferidos, ativos financeiros e beneffcios a empregados. 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 7). 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 121 ), exceto que se a plica a ativos de Iongo prazo, 
intangfveis identificaveis e agios associados com os ativos de Iongo prazo. 

Brasil 

Todos os custos de urn empreendimento em fase pre-operacional, alem dos custos 
capitalizados normalmente como ativos fixos, sao capitalizados como ativos diferidos, 
a serem amortizados a partir da data de infcio das atividades, para urn prazo mfnimo 
de cinco anos e maximo de dez anos (Lei n° 6404/76 e Pron. IBRACON n° VIII). 

Brasil 

Como princfpio, todos os ativos constantes do balango devem ser recuperaveis (NPC 
n° 24 do IBRACON e Delib. CVM n° 183/95). 
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Um ativo e considerado irrecuperavel quando seu valor registrado e maior que seu 
valor recuperavel. Valor de recuperac;ao e o prec;o lfquido de venda ou o valor de usa; 
dos dais o maior. 

Valor de usa e o valor presente do fluxo de caixa estimado, decorrente do usa 
continuado de um ativo e de sua disposic;ao no final de sua vida util. 

A determinac;ao do valor de recuperac;ao deve ser feita sempre que houver indicios 
de problemas de recuperac;ao de um determinado ativo. lndfcios podem ser o declinio 
no valor de mercado do ativo, mudanc;as de taxas de juros, obsolescencia, danos 
ffsicos, pianos de reestruturac;ao, etc. (lAS n° 36). 

Estados Unidos 

Caso existam evidencias de problemas de recuperac;ao, efetua-se o teste de 
recuperac;ao, ou seja, apura-se o fluxo de caixa estimado pelo usa do ativo, sem 
efetuar o desconto a valor presente. Se o fluxo de caixa nao descontado for inferior 
ao valor de livros, deve-se apurar o valor justa dos ativos e registrar, em seguida, 
uma provisao para perdas com recuperac;ao. 

0 valor de recuperac;ao e os valores justos do ativo, que e mais bern expresso pelo 
seu valor de mercado. Se este nao existir ou nao for confiavel, utiliza-se o valor de 
mercado de um ativo com caracterfsticas similares. Se ainda nao houver esta 
informac;ao, efetua-se a projec;ao do fluxo de caixa pela utilizac;ao do ativo, 
descontando-se seu valor presente. Especificamente para ativos descontinuados, 
valoriza-se pelo valor justa me nos o custo para vende-los. 

Brasil 

Define valor de recuperac;ao para o ativo imobilizado como sendo o montante que a 
entidade espera recuperar pelo usa futuro nas suas operac;oes, incluindo seu valor 
residual na baixa. 

A entidade deve fazer acompanhamentos peri6dicos, com o objetivo de verificar se o 
valor de recuperac;ao esta inferior ao valor liquido contabil. Quando isso ocorre o valor 
contabil deve ser ajustado ao valor de recuperac;ao. Todavia, tal reduc;ao somente 
deve ocorrer se for considerada nao temporaria. 

Fonte: Delloitte 
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4.2.1.2 CORRECAO MONET ARIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

·~s demonstrat;oes contabeis de uma empresa que reporta na moeda de uma 
economia hiperinflacionaria, que sejam baseadas no conceito de custo hist6rico, ou 
custo corrente, devem ser expressas na unidade de medit;ao corrente na data do 
balant;o. Os algarismos correspondentes ao perfodo anterior, exigidos pela NIC cinco, 
e demais lnformat;oes a serem Divulgadas nas Demonstrat;oes Contabeis, e 
quaisquer informat;oes relativas a perfodos anteriores devem tambem ser expressos 
em termos da unidade de medit;ao corrente na data do balant;o." 

"0 ganho ou prejufzo na posit;ao monetaria lfquida deve ser refletido no lucro lfquido 
e expressamente indicado" (NIC 29). 

·~ corret;ao monetaria das demonstrat;oes contabeis em conformidade com esta 
Norma requer a aplicat;ao de certos procedimentos, assim como o exercfcio de 
julgamento. A ap/icat;ao consistente desses procedimentos e julgamentos de perfodo 
a perfodo e mais importante do que a exatidao rigorosa das importancias resultantes 
inclufdas nas demonstrat;oes contabeis corrigidas monetariamente". 

"Os metodos utilizados pela NIC 26 sao semelhantes aos metodos utilizados pelo 
FASB, que sao os Metodo monetario e nao monetario e o Metodo temporal, 
baseando-se no Gusto hist6rico e Gusto Corrente". 

4.2.1.3 SELECAO E USO DO iNDICE GERAL DE PRECOS 

·~ corret;ao monetaria das demonstrat;oes contabeis de acordo com esta norma 
requer o uso de um fndice geral de pret;os que ref/ita as mudant;as no poder geral de 
compra. E prefer/vel que todas as empresas que se reportam na moeda de uma 
mesma economia, usem o mesmo fndice". 

4.2.1.4 ECONOMIAS QUE DEIXAM DE SER HIPERINFLACIONARIAS 

"Quando uma economia deixa de ser hiperinflacionaria e a empresa descontinua a 
preparat;ao e apresentat;ao de demonstrat;oes contabeis em conformidade com este 
pronunciamento, a empresa deve tratar as importancias expressas na unidade de 
medit;ao corrente na data do perfodo anterior das demonstrat;oes contabeis como a 
base inicial para as importancias nas demonstrat;oes contabeis subsequentes". (NIC 
290). 
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0 IASC tern por objetivo formular e publicar normas no interesse publico cumpriu o 
seu papel ao divulgar a NIC 29, estabelecendo os procedimentos a serem seguidos 
para a corregao monetaria das demonstragoes contabeis, ainda que semelhantes ao 
procedimento do FAS 52. 

Essa normatizagao estabelece um padrao a ser seguido pelas empresas localizadas 
em parses de economia hiperinflacionarias, preparando assim as demonstragoes das 
controladas para a conversao na moeda do pals da controladora, ja sendo 
reconhecida a perda da moeda local. 

4.3 METODO DE CONVERSAO SEGUNDO 0 IBRACON 

Entre as tecnicas existentes para conversao de demonstragoes contabeis da moeda 
de um pals para o outro, o IBRACON recomenda: 

Paragrafo 28: 
·~ literatura tecnica, os pronunciamentos de entidades profissionais de outros paises 
e os estudos feitos por profissionais em nosso pais indicam diversas tecnicas e 
formas de conversoes de balanco de uma moeda para outra. Para o nosso caso, e 
recomendavel e aplicavel nos referirmos particularmente aos seguintes metodos da 
taxa corrente eo metodo da taxa hist6rica" (FIPECAFI, 1991 :603). 

4.3.1 METODO DA TAXA CORRENTE 

"Consiste na conversao de todos os valores constantes das demonstracoes contabeis 
expressas na moeda de um pais, pela taxa de cambio vigente na data do balanco, 
apurando-se dessa forma os valores correspondentes na outra moeda (paragrafo 
29)". 

Sua utilizagao pode provocar distorgoes nas demonstragoes contabeis convertidas, 
se o pals onde se encontra sediada a investida apresentar inflagao e nao adotar 
mecanismos de reconhecimento dos efeitos inflacionarios nas demonstragoes 
contabeis. 

Para o caso da investida em pals com baixa taxa inflacionaria ou que adote 
mecanismos de reconhecimento dos efeitos inflacionarios nas demonstragoes 
contabeis, essas distorgoes tandem a desaparecer. 
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A esse respeito, o IBRACON, afirma: 
"32. Tais diston;oes, todavia, tendem a se eliminar a medida que a infla<;ao do Pais 
onde esta sediada a investida seja menor. Similarmente, tais distor<;oes sao 
substancialmente eliminadas se a empresa investida estiver aplicando metodos 
eficientes de reconhecimento dos efeitos inflacionarios na apura<;ao das 
demonstra<;oes contabeis adotados para conversao para outra moeda". 

4.3.2 METODO DA TAXA HISTORICA (TEMPORAL) 

Conforme paragrafo 33 do Pronunciamento do IBRACON, baseia-se no princlpio de 
que a conversao das demonstragoes contabeis e feita interpretando-se as transagoes 
como se tivessem ocorrido na moeda para a qual se pretende converter. 

Este metodo e indicado principalmente no caso de a investida estar situada em pals 
com alta taxa inflacionaria, sem adotar sistema de corregao monetaria e a investidora 
em pals com moeda forte. 

Conforme indicagao do IBRACON no paragrafo 34 como segue: 

"De fato, este metodo apura demonstra<;oes contabeis convertidas para moeda forte, 
de forma bern mais realista e representativa, pois elimina parcela substancial dos 
efeitos da infla<;ao, atraves da tecnica de conversao". 

A aplicagao do Metodo da Taxa Hist6rica requer o perfeito entendimento dos 
conceitos de Ativos e Passivos monetarios e nao monetarios. 

4.3.3 METODO DA CORRECAO MONET ARIA 

A inflagao caracteriza-se pela elevagao generalizada nos pregos dos bens e servigos 
de uma economia destruindo a validade das informagoes contabeis pautadas no 
princlpio do custo hist6rico. 

Esse item tern por objetivo apresentar resumo dos procedimentos para o 
reconhecimento da perda de poder aquisitivo geral da moeda nas demonstragoes 
financeiras. 

A Corregao Monetaria no Brasil esta suspensa, porem ha a necessidade de estudo e 
conhecimento desse metodo de neutralizagao dos efeitos inflacionarios, pois, apesar 
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do Brasil estar com a inflagao controlada por um perfodo maior que tres anos, ainda 
nao e considerado no contexto internacional como um pais de economia estavel. 

Dois metodos de corregao monetaria foram empregados no Brasil para o 
reconhecimento dos efeitos da inflagao sobre as demonstragoes financeiras. 0 
primeiro deles, conhecido pelo nome de "Corregao Monetaria do Balango" ou 
"Corregao Monetaria pela Legislagao Societaria" e o segundo chamado de "Corregao 
Monetaria Integral". 

4.3.4 A CORRECAO MONETARIA PELA LEGISLACAO SOCIETARIA 

Emana de normas fiscais, e mais simples, consistindo, na corregao das contas do 
ativo e do patrimonio lfquido. 

4.3.5 METODO DA CORRECAO MONETARIA INTEGRAL 

Mais complexo, esta de pleno acordo com os Princfpios do Denominador Comum 
Monetario, segundo o qual as demonstragoes devem estar expressas em termos de 
moeda de mesmo poder aquisitivo. 

4.3.6 CORRECAO MONETARIA PELA LEGISLACAO SOCIETARIA 

Os principais problemas (ou deficiencias) relacionados a este metodo referem-se a: 
ativos e passivos nao monetarios (ex.: estoques, adiantamentos de clientes) nao 
eram atualizados monetariamente, ou seja, eram tratados como itens monetarios; os 
componentes das demonstragoes de resultado, origens e aplicagoes de recursos e 
mutagoes patrimoniais nao eram atualizados em termos de moeda de poder aquisitivo 
constante (moeda forte); eo indexador utilizado (BTNF- Bonus do Tesouro Nacional 
Fiscal) nao refletia a efetiva perda de capacidade aquisitiva da moeda. 

4.3.7 CORRECAO MONET ARIA INTEGRAL 

Tern por objetivo apresentar as demonstragoes contabeis em moeda de capacidade 
constante, evitando as distorgoes que a inflagao provoca no valor das contas 
representativas e do resultado da empresa. 
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"Os principais problemas (ou deficifmcia) relacionados ao metodo de corre9ao 
monetaria denominada, Corre9ao Integral sao: as op96es existentes, com base na 
data de sua forma9ao, para omissao de corre9ao dos estoques e demais ativos e 
passivos nao monetarios e para omissao do desconto ao valor presente dos direitos e 
obriga96es prefixadas; eo uso do BTNF como indexador". (FIPECAFI, 1991 :482). 

Para obter demonstragoes financeiras com itens registrados em um mesmo padrao 
monetario e necessaria a adogao de um fndice que reflita a perda do poder de 
compra da moeda corrente. Atraves do mesmo sao atualizados os saldos contabeis e 
reconhecidos seus efeitos no resultado do exercfcio. 

A partir de 01/01/96, com a suspensao da corregao monetaria das demonstrag5es 
financeiras para fins societarios e fiscais em virtude do dispositive nos artigos 4° e 5° 
da Lei 9.249/95, a corregao monetaria integral passa a ser instrumento por excelencia 
para apresentagao, dos dados economicos e financeiros das pessoas jurfdicas com o 
expurgo das distorgoes provocadas pelas altas dos pregos. 

A apresentagao das demonstragoes financeiras em moeda de poder aquisitivo 
constante (propiciada pela corregao monetaria integral) e o meio que as pessoas 
jurfdicas dispoem para avaliar gerencialmente de forma correta a situagao patrimonial 
e seu desempenho em termos de lucratividade e rentabilidade. 

5 METODO DA PESQUISA 

5.1 ANALISE DA PESQUISA 

A caracterfstica da contabilidade e fornecer dados aos administradores e auxilia-los 
no processo decis6rio. 

Por apresentar inumeras informagoes visando auxiliar a administragao dos neg6cios 
gerada por outras fontes, tais como administragoes industriais, financeiras e de 
custos. 

"0 sistema de contabilidade gerencial constitui um instrumento de comunica9ao 
bidirecional entre a administra9ao e os empregados de uma empresa, sendo de vital 
importancia para uma implementa9ao de estrategias organizacionais e planejamento 
de Iongo prazo, de sorte a possibilitar que o sucesso competitivo seja alcan9ado". 
JOHNSON & KAPLAN (s.d., p.4): 
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5.2 METODO PROPOSTO 

5.3 OBJETIVOS DA CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 

Evidentemente, a sistematica da tradugao contida no FAZ n° 52 foi desenvolvida para 
que houvesse uma padronizagao por parte de empresas americanas multinacionais 
no tratamento dos seus investimentos em paises estrangeiros. 

Entretanto, os mecanismos de tradugao ali contidos, especialmente aqueles exigidos 
para paises com economias "altamente inflacionarias" vieram a ser reconhecida 
universalmente como muito apropriados em melhor medir o desempenho financeiro 
de uma companhia. 

A Comissao de Valores Mobiliarios, ao determinar as regras para a preparagao de 
demonstragoes financeiras em moeda de poder aquisitivo constante, seguiu muito de 
perto as premissas basicas utilizadas no FAZ 52. 

Especificamente, uma tradugao de demonstragoes financeiras, conforme FAZ 52, 
resulta em: 

• Demonstragoes financeiras que atestam adequadamente o resultado e a 
situagao financeira de uma companhia; 

• Refletir com mais fidedignidade os ganhos ou perdas resultantes da perda de 
poder de compra da moeda local; 

• Permitir sua consolidagao com demonstragoes financeiras de entidade de 
paises diferentes; 

• Fornecer informagoes sobre a situagao da companhia em moeda constante 
que sao comparaveis, permitindo que se trace o desenvolvimento da 
companhia ao Iongo dos anos, e que possibilite a tomada de decisoes em base 
s61ida; 

5.4 CONVERSAO PARA "MOEDA FUNCIONAL" 

Ao estabelecer os procedimentos pelos quais a conversao de moedas deve ser feita, 
o "Statement", exige que itens monetarios sejam traduzidos a taxa corrente, enquanto 
que itens nao monetarios sejam traduzidos a taxa hist6rica. Conforme definido no 
"Statement"' a taxa Corrente e aquela Corrente a data do Balango, e a taxa hist6rica e 
aquela que e Corrente a data de ocorrencia de uma determinada transagao. 



5.5 A FORMA DE CONVERSAO DO BALANCO OBEDECE AOS SEGUINTES 
CRITERIOS 

5.5.1 TAXA CO RENTE 

47 

- Traduzidos a taxa corrente da data do Balango ou de cada mes - (itens 
monetarios). 

• Ativo Circulante - Todas as contas exceto Estoques e Despesas Antecipadas. 

• Passive Circulante- Todas as Contas. 

5.5.2 TAXA HISTORICA 

- Traduzidos pela taxa vigente na data de sua ocorrencia- (itens nao monetarios). 

• Estoques 

• Despesas Antecipadas (se relevante) 

• lnvestimentos e outros Ativos Realizaveis nao Correntes 

• lmobilizado e Depreciagao 

• Marcas e Patentes 

• "Goodwill" (Agio) e outros intanglveis 

• Lueras nao Realizaveis 

• Patrimonio Uquido 

• Demonstrag6es do Resultado 



5.5.3 QUANTO A DEMONSTRACAO DO RESUL TADO, AS TAXAS A SEREM 
UTILIZADAS SAO AS SEGUINTES 
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a) Taxa Corrente; (itens monetarios) - Traduzidos a taxa em vigor na data da 
transagao. 

b) Taxa Hist6rica; Gusto da Vendas (por ser contrapartida da conta "Estoques"), 
Depreciagoes, Amortizagoes. 

5.5.4 CRITERIOS MAIS USADOS PARA CONVERSAO- ITENS NAO 
MONETARIOS 

CONTA 

Estoques 

Despesas Antecipadas 

lnvestimentos e Outros Ativos 
Realizaveis nao correntes 

lmobilizado 

HISTORICO 
Composto pelos valores 
correspondentes ao mes de sua 
formagao traduzido pela taxa media 
daqueles meses, ou atraves de custo 
medio global ou em nlvel de item. 

As adigoes sao traduzidas a taxa media 
em vigor no mes da ocorrencia. As 
amortizagoes sao efetuadas com base 
nas taxas usadas na sua formacao. 
As adigoes traduzidas pela taxa media 
em vigor no mes de sua ocorrencia. As 
baixas sao efetuadas com base no valor 
formado em D61ar. 
lnvestimentos em companhias 
controladas e coligadas sao 
contabilizados pelo metodo da 
equivalencia patrimonial, ap6s a 
tradugao das demonstragoes financeiras 
das referidas companhias. 
As adigoes sao traduzidas pela taxa 
media em vigor no mes de ocorrencia. 
As baixas do custo e as 
correspondentes depreciagoes sao 
determinadas pelo D61ar Hist6rico do 
bern (data da aquisigao). 
As depreciagoes sao calculadas 
considerando as taxas anuais, tendo 



Patrimonio Uquido 

Resultado do Exercfcio 

como base o valor em d61ar hist6rico do 
bern. 
Apurado pela diferenga entre o total do 
ativo total, menos o passivo circulante e 
o passivo em Iongo prazo. 
Apurado pela movimentagao das contas 
do patrimonio Hquido, considerando-se: 
Saldo lnicial 
( +) Contribuigoes de Capital 
(-) Dividendos Declarados 
(+) Saldo Final, apurado pela diferenga 
entre, o total do ativo total, menos 
passivo circulante e passivo em Iongo 
prazo, 
(=) Resultado Uquido do Exercfcio. 
As contas sao traduzidas mensalmente 
a taxa media do mes, acumulando-se o 
resultado mensal, com excegao de: 
0 custo dos produtos vendidos e obtido 
atraves da movimentagao dos estoques. 
Corregao Monetaria - nao e traduzida, 
pois nao trata de princfpios de 
contabilidade geralmente aceitos nos 
Estados Unidos da America. 
Variagao cambial - nao e traduzida ou e 
traduzida pela taxa media mensal, de 
acordo com a polrtica da empresa. 
Receitas financeiras - sao traduzidas a 
taxa media mensal ou e traduzido 
apenas os juros rea is. 
Depreciagao e calculada pela taxa anual 
de depreciagao, tendo como base o 
valor em d61ar hist6rico do bern. 
As perdas e ganhos sao formados pelos 
ganhos ou perdas ocorridos nos ativos e 
passivos expostos. Esta conta e obtida 
atraves da comparac;ao do Luera 
Uquido conforme o demonstrative de 
resultado em comparagao com o 
resultado demonstrado na 
movimentacao do Patrimonio Uquido. 
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5.5.5 PROCEDIMENTOS PARA CONVERSAO 

1. Obter informagoes sobre as taxas a serem utilizadas. Estas taxas tern que ser 
as oficiais (taxas de venda). No tocante a conta de resultado a Empresa pode 
determinar uma politica de procedimento sobre as taxas a serem utilizadas. 
Ex.: taxa oficial domes, taxa media, media ponderada, taxa diaria, desde que 
ocorra consistencia na utilizagao. 

2. Desenvolver planilha de trabalho incluindo montantes em Reais e D61ares das 
demonstragoes financeiras do Ativo e Passivo do perfodo ou mes anteriores. 
Estas informagoes serao os pontos de partida para que a tradugao do ano ou 
mes em curso possa ser preparada. 

3. Obter todos os dados sobre as contas que estao tratadas a valores hist6ricos: 

- lnventarios 

- Custos dos Produtos Vendidos 

- Despesas Antecipadas 

- lnvestimentos 

- Outros Ativos 

- Ativo Fixo 

- Patrimonio Uquido 

4. Na conta de mutagoes patrimoniais deve ser observado o seguinte 
procedimento: 

a) A conta de Lucro ou Prejufzo do perfodo e apurada por diferenga conforme ja 
explicado anteriormente; 

b) As demais contas que sofreram movimentagao, com excegao da corregao 
monetaria que nao deve ser traduzida para US $, tern que ter o seu 
correspondents valor traduzido de acordo com a taxa em vigor na data da 
transagao. 
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5. As contas de resultado deverao ser traduzidas pela taxa media, com excec.;:ao 
de: 

a) Gusto dos Produtos Vendidos- taxa hist6rica calculada. 

b) Depreciac.;:ao- taxa hist6rica. 

c) Correc.;:ao monetaria- sem correspondents em US$. 

d) Ganhos ou perdas na traduc.;:ao - apurada por diferenc.;:a conforme explicado 
anteriormente. 

6. Ap6s obtenc.;:ao de todos os detalhes, o Balanc.;:o Patrimonial ativo e Passive 
pode ser conclufdo. 

5.5.6 EXEMPLOS SIMPLIFICADOS DE CONVERSAO 

5.5.6.1 EXEMPLO DE CONVERSAO DE DEMONSTRA«;OES FINANCEIRAS 

Movimento I 

Ativo R$ Taxa US$ 
Caixa 1.000,00 2,50 400,00 
Aplica~oes Financeiras 1.000,00 2,50 400,00 
Clientes 10.000,00 2,50 4.000,00 
Estoques 4.200,00 Hist6rica 167,00 
Permanente 25.000,00 Hist6rica 833,00 

TOTAL 41.200,00 5.800,00 

Passivo R$ Taxa US$ 
Fornecedores 9.000,00 2,50 3.600,00 
Patrimonio Liquido 32.200,00 Historica 2.200,00 

TOTAL 41.200,00 5.800,00 

Movimento II 

Premissas Utilizadas 

• Venda de 50% dos Estoques por R$ 12.000,00. 

• Compras de Estoques a prazo por R$ 1.1 00,00. 



• Aplica9ao em Conta remunerada rendeu 11 Oo/o. 

• Corre9ao Moneta ria; 100% (Saldo lnicial) , 70% (Adi96es do Periodo). 

• Cliente traduz o resultado pela taxa media do mes. 

Ativo R$ Taxa 
Caixa 100,00 100,00 
Aplica~oes Financeiras 2.100,00 100,00 
Clientes 22.000,00 100,00 
Estoques 3.200,00 Hist6rica 
Permanente 51.530,00 Hist6rica 

TOTAL 78.930,00 

Passivo R$ Taxa 
Fornecedores 10.100,00 100,00 
Capital 64.400,00 Hist6rica 
Lucro I Prejuizo Acumulado 4.430,00 

TOTAL 78.930,00 

Demonstrativo do Resultado 

Vend as 
CPV 
Receita Financeira 
Correc;ao Monetaria do Balanc;o 
Ganho e Perdas na Traduc;ao 
Lucro Liquido 

R$ Taxa 
12.000,00 75,00 
(2 100,00) Hist6rica 
1.100,00 75,00 

(6. 570, 00) 0, 00 
0,00 0,00 __ ____;...._ 

4.430,00 

US$ 
1,00 

21,00 
220,00 
104,00 
845,00 

1.191,00 

US$ 
101,00 

1.060,00 
30,00 

1.191,00 

US$ 
160,00 
(84,00) 
15,00 
0,00 

(61,00) 
30,00 
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Atente para o CPV em R$, ao ser convertido pela taxa hist6rica manter seu valor 
negativo por razao de ser uma despesa. 

Veja que n tradu9ao a conta contabil, Corre9ao Monetaria do Balan9o nao e 
considerada em US$, porque deixa de ter sua fun9ao em razao da tradu9ao estar em 
moeda forte. 



Composi~ao dos Estoques 

R$ Taxa US$ 
Saldo lnicial 4.200,00 Hist6rica 167,00 
Venda (2.100,00) (83,00) 
Compra 1.100,00 55,00 20,00 __ ....;....__ 

TOTAL 3.200,00 104,00 

Para conta contabil Venda idem comentario anterior sobre a conta contabil CPV 

Composi~ao do lmobilizado 

Saldo lnicial 
Compras 
Corre9ao Monetaria 

TOTAL 

R$ 
25.000,00 

900,00 
25.630,00 
51.530,00 

Taxa 
Hist6rica 

75,00 

US$ 
833,00 

12,00 
0,00 

845,00 

Forma~ao dos Ganhos ou Perdas na Tradu~ao 

R$ Taxa 
Caixa 1.000,00 100,00 

1.000,00 50,00 

Aplicac;;oes Financeiras 1.000,00 100,00 
1.000,00 50,00 

Clientes 10.000,00 100,00 
10.000,00 50,00 

Fomecedores 9.000,00 50,00 
9.000,00 100,00 

Perda no Saldo de Abertura 

US$ 
10,00 

(20,00) 
(10,00) 

10,00 
(20,00) 
(10,00) 

100,00 
(200,00) 
(100,00) 

180,00 
(90,00) 
90,00 

(30,00) 

Detalhe observe que os saldos negatives sao em razao da coluna taxa. 
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B - Movimenta~ao do Mes 
R$ Taxa US$ 

Gaixa (900,00) 100,00 (9,00) 
(900,00) 75,00 ~ 12,00 l 

3,00 

Aplica96es Financeiras 1.100,00 100,00 11,00 
1.100,00 75,00 ~ 15,00l 

4,00 

Glientes 12.000,00 100,00 120,00 
12.000,00 75,00 ~ 160,00 l 

(40,00) 

Fornecedores 1.100,00 75,00 15,00 
1.100,00 100,00 ~ 11,00l 

4,00 

Gompra de Estoques 1.100,00 55,00 20,00 
Gompra de Estoques 1.100,00 100,00 ~ 11,00 ~ 

9,00 

Gompra de lmobilizado 900,00 100,00 9,00 
Gompra de lmobilizado 900,00 75,00 ~ 12,00} 

(3,00) 

Perda do Movimento do Mes ~31,00 } 

Perda Total na Tradu~ao (61,00l 

Detalhe observe que os saldos negatives sao em razao da coluna taxa. 

Exemplo de Conversao dos Estoques 

a) Materia Prima 

R$ US$ 
Gusto Gusto 

Hist6rico Quantidade Total Medio Taxa Total Medio 
Saldo lnicial 40 50.000,00 1.250,00 50,00 1.000,00 25,00 

Gompra 30 68.850,00 2.295,00 85,00 810,00 27,00 

Sal do 70 118.850,00 1.697,86 1.810,00 25,86 

Said a (20) (33.960,00) 1.698,00 (517,00) 25,86 

Saldo Final 50 84.890,00 1.698,00 1.293,00 25,86 
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b) Produto em Processo 

R$ US$ 
Custo Custo 

Hist6rico Quanti dade Total Medic Taxa Total Medic 

Saldo lnicial 10 17.600,00 1.760,00 55,00 320,00 32,00 
25,86 

Entrada MP 20 33.960,00 1.698,00 517,00 
Entrada GGF 22.000,00 **90 244,00 

Sal do 30 73.560,00 2.452,00 1.081,00 36,03 

Sa fda ~ 17} !41.684,00l 2.452,00 !613,00} 36,03 

Saldo Final 13 31.876,00 2.452,00 468,00 36,03 

c) Produto Acabado 

R$ US$ 
Custo Custo 

Hist6rico Quanti dade Total Medic Taxa Total Medic 

Saldo lnicial 50 122.400,00 2.448,00 63,00 1.943,00 38,86 

Venda (30) (73.440,00) 2.448,00 (1 .166,00) 38,86 

Entrada 17 41.684,00 2.452,00 613,00 36,03 

Sal do 37 90.644,00 2.450,00 1.390,00 37,57 

* Taxa do US$ do dia da Compra. 

** Taxa do US$ Media do Mes 
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Razonetes dos lan~amentos Contabeis: 

Contas a Receber Vendas Estoques CPI/ 

10.000,00 12.000,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 

12.000,00 2.100,00 

1.100,00 

22.000,00 0,00 0,00 12.000,00 7.400,00 2.100,00 2.100,00 0,00 

22.000,00 0,00 0,00 12.000,00 5.300,00 0,00 2.100,00 0,00 

Fornecedores Permanente Caixa Aplicag1io Financeira 

1.100,00 900,00 900,00 1.000,00 

1.100,00 

0,00 1.100,00 900,00 0,00 0,00 900,00 2.100,00 0,00 

0,00 1.100,00 900,00 0,00 0,00 900,00 2.100,00 0,00 

Rec. Aplicag1io Rnanceira Permanente C/M B. (RILEF? P.L. 

1.100,00 25.000,00 32.200,00 25.630,00 32.200,00 

9.000,00 

25.630,00 

0,00 1.100,00 59.630,00 0,00 32.200,00 25.630,00 0,00 32.200,00 

0,00 1.100,00 59.630,00 0,00 6.570,00 0,00 0,00 32.200,00 

5.5.7 CASO PRA TICO 

Situa~ao lnicial 

ATIVO R$ US$ PASSIVO R$ US$ 
arculante arculante 

Caixa e Bancos 5.000 15 Errprestirros e Financiarrentos 1.845.100 5.715 
Aplicagoes Financeiras 12.700 39 Fornecedores Nacionais 1.247.800 3.865 
Contas a Receber Nacionais 1.931.400 5.982 Fornecedores no Exterior 961.300 2.977 
Contas a Receber no Exterior 1.847.200 5.721 A"ovis1io de Farias 848.400 2.628 
Estoques de A"odutos Acabados 2.604.200 10.055 

6.400.500 21.812 4.902.600 15.185 

Permanente Patrirrenio Uquido 

lnvestirrentos 3.740.800 34.007 Capital 8.225.700 74.224 

lrrobilizado 2.987.000 33.588 Lucro (A"ejufzo) 0 0 

6.727.800 67.595 8.225.700 74.224 

TOTAL DO ATIVO 13.128.300 89.407 TOTAL DO PASSIVO 13.128.300 89.409 
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Premissas: 

1 -Venda a prazo no mercado nacional de 40% dos Estoques de Produtos Acabados 
pelo valor de R$ 1.846.400,00 . 

2 - Recebimento de Duplicatas de nossos clientes nacionais no valor de R$ 
507.000,00 

3- Pagamento de nossos fornecedores no valor de R$ 490.800,00. 

4 - Atualizac;ao da provisao de ferias no final do mes no valor de R$ 220.584,00 
sendo 40% apropriado em despesas com vendas e o restante em despesas 
administrativas. 

5 - Atualizac;ao Monetaria: 

- lnvestimentos R$ 748.160,00 
- lmobilizado R$ 597.400,00 
- Patrimonio Lfquido R$ 1.645.140,00 

6 - Atualizac;ao das aplicac;oes financeiras, emprestimos e a variac;ao cambial do 
contas a receber e a pagar no exterior foi de 26%. 

7 - Dados complementares: 

Taxa do US$ lnicial 
Taxa do US$ Media 
Taxa do US$ Final 

8- Pede-se: 

322,88 
364,86 
406,83 

Com base na situac;ao inicial em anexo e nas premissas descritas acima, elabore as 
demonstrac;oes financeiras em US$ no periodo seguinte. 

Fac;a um demonstrative que prove o ganho ou perda na traduc;ao apurado na 
demonstrac;ao do resultado. 
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Caso Pratico 

Demonstra~ao de Resultados R$ US$ 

Receita de Vendas 1.846.400 5.061 

Custo dos Produtos Vendidos (1.041.680) (4.022) 

Lucro Bruto 804.720 1.039 

Provisao de Farias - Vendas (88.234) 
Provisao de Farias - Administrativa (132.350) 
Despesas Financeiras (479.726) 
Varia~ Cambial Passiva (249.938) 
Receitas Financeiras 3.302 
Variayao Cambial Ativa 480.272 

Resultado Operacional 338.046 1.039 

Corr~ao Monetana (299.580) 0 
Ganho (Perda) na Tradu98o 0 (963) 

Lucro do Exercrcio 38.466 76 

Balango Patrimonial 

ATIVO R$ US$ PASSIVO R$ US$ 

Circulante Circulante 

Ciixa e Bancos 21.200 52 8rprestirros e Financiamentos 2.324.826 5.714 
Aplicayoes Financeiras 16.002 39 Fornecedores Nacionais 757.000 1.861 
Contas a Receber Nacionais 3.270.800 8.040 Fornecedores no Exterior 1.211 .238 2.977 
Contas a Receber no Exterior 2.327.472 5.728 Provisao de Farias 1.068.984 2.628 
Estoques de Produtos Acabados 562.520 4.839 

6.197.994 18.698 5.362.048 13.180 

A3rmanente PatrimSnio Uquido 

lnvestimentos 4.488.960 13.903 Cipital 8.225.700 25.476 
rrobilizado 3.584.400 11.101 Reserva de Cipital 1.645.140 5.095 

Lucro (Prejufzo) 38.466 119 
8.073.360 25.004 9.909.306 30.690 

TOTAL DO ATIVO 14.271.354 43.702 TOTAL DO PASSIVO 15.271.354 43.870 
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Solugao Modelo 

ATIVO R$ US$ PASSIVO R$ US$ 

Orculante Orculante 

Cciixa e Bancos 21.200 52 Emprestirros e Financiarrentos 2.324.826 5.714 

Aplica~Oes Financeiras 16.002 39 Fornecedores Nacionais 757.000 1.861 

Contas a Receber Nacionais 3.270.800 8.040 Fornecedores no Exterior 1.211.238 2.977 

Contas a Receber no Exterior 2.327.472 5.721 Provisao de Ferias 1.068.984 2.628 
Estoques de Produtos Acabados 1.562.520 6.033 

7.197.994 19.885 5.362.048 13.180 

~rrrenente Patrirr6nio Uquido 

lnvestirrentos 4.488.960 34.007 Ccipital 8.225.700 74.224 

lrrobilizado 3.584.400 33.588 Reserva de Ccipital 1.645.140 0 
Lucre (Prejuizo) 38.466 76 

8.073.360 67.595 9.909.306 74.300 

TOTAL DO ATIVO 15.271.354 87.480 TOTAL DO PASSIVO 15.271.354 87.480 

Prova do Ganho ou Perda na Tradugao 

US$ 
Valores em R$ Taxa US$ US$ US$ B.P. Ganho 

(Perda) 
Caixa e Bancos S.l. 5.000,00 322,88 15,49 

MOVIM 16.200,00 364,86 44,40 

S.F. 21.200,00 59,89 52,00 (7,89} 

Contas a Receber Nacionais S.l. 1.931.400,00 322,88 5.981,79 

MOVIM 1.339.400,00 364,86 3.671,00 
S.F. 3.270.800,00 9.652,79 8.040,00 (1.612,79} 

Fornecedores Nacionais S.l. 1.247.800,00 322,88 3.864,59 

MOVIM ~490.800,00} 364,86 (1.345, 17) 

S.F. 757.000,00 2.519,42 1.861 ,00 658,42 

Perda no Saldo de Abertura ~962,25} 
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Solugao Modelo 

Demonstragao dos Resultados 

Reclaclfica~ao do 
DEMOSNTRACAO DE RESULT ADOS R$ US$ Ganho (Perda) Saldo Reclasslficado 

Receitad de Vendas 1.846.400 5.061 (1.613) 3.448 

Custos dos Produtos Vendidos ~ 1.041.680l ~4.022l 658 3.364 

Lucro Bruto 804.720 1.039 

Provisao de Farias - Vendas (88.234) 
Provisao de Farias- Administrativa (132.350) 
Despesas Financeiras (479.726) 
Varia<;ao Cambial Passiva (249.938) 
Receitas Financeiras 3.302 
Varia<;ao Cambial Ativa 480.272 

Resultado Operacional 338.046 1.039 76 

Corre<;ao Monetaria (299.580) 
Ganho (Perda) na Tradu<;ao (963) 0 

Lucro do Exercicio 38.466 76 76 

5.5.8 DEFINICAO GRAFICA DA MECANICA DA CONVERSAO DAS 
DEMOSTRACOES CONTABEIS 

(Dvide) a Taxa Corrente (Exceto OS Estogues) 

Balan~o Patrimonial 

Ati\U Passi\U 
Circulante Circulante 

Ati\U 
Permanente 

Taxa Hist6rico 

Patrim6nio 
Lfquido 

Taxa Hist6rico 

Na figura acima se descreve a correta mecanica para aplica~ao das opera~oes 
matematicas para os calculos de conversao das demonstra~oes contabeis. 
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6 CONCLUSOES 

A Contabilidade atualmente, para acompanhar a Globalizagao e necessidade de 
comunicagao imediata entre os povos, nos ultimos anos, tern demonstrado 
dificuldades em divulgar as informagoes, porque, as economias mundiais estao mais 
interdependentes, entretanto tern dificuldades distintas, com fatores economicos 
particulares e outras variaveis que afetam especificamente este ou aquele pals com 
respeito as normas e princlpios contabeis de estrutura dos balangos que sao 
diferentes entre: Brasil, Europa e Estados Unidos, criando urn impacto sabre as 
demonstragoes financeiras economicas. 

A provavel solugao e a harmonizagao e a padronizagao global, das demonstragoes 
contabeis, a tendencia e que os parses ao utilizarem o IASB visando sanar estas 
diferengas na busca duma unificagao das normas contabeis. 

No caso da Comunidade Economica Europeia o que ela vern apresentando como 
solugao para harmonizagao e a mudanga nas legislagoes de cada Estado Membra 
ate adequar-se a urn modelo unico proximo ao Norte Americana. 

A globalizagao da economia e das relagoes de negocios internacionais gera o 
progresso ou o retrocesso das nagoes determinando influencias nao somente na 
economia, mas tambem na propria cultura dos povos, trazendo uma riqueza de 
culturas, troca de experiencias e informagoes, a Globalizagao demonstra que a 
Contabilidade e urn entre muitos dos instrumentos que transmitiram a linguagem 
internacional dos negocios e da economia. 

As diferengas entre as moedas de cada pals e a internacionalizagao dos 
empreendimentos levam a necessidade de se ter normas e mecanismos, bern como 
procedimentos e instrumentos para representar de maneira fiel o real valor das 
empresas para as entidades interessadas a economia mundial ja conta com orgaos 
representatives que ao Iongo do tempo, vern estudando e definindo diretrizes para dar 
a preparagao dos demonstratives contabeis OS procedimentos para atender OS fins 
desejados, normatizando a elaboragao de demonstragoes contabeis e desenvolvendo 
uma padronizagao dos princlpios contabeis geralmente aceitos, para que ocorra a 
homogeneizagao tao necessaria. 

Estes procedimentos ja somam uma gama diversa de variaveis quais espelham em 
moeda forte o valor dos empreendimentos, o maior obstaculo no momenta a ser 
suplantado e a homogeneizagao dos tratamentos das tecnicas contabeis praticadas 
pelos diversos parses. Aliado a este fato, uma melhor administragao das economias 
dos parses, que levasse a urn melhor controle das taxas de inflagao seria 
fundamental para ter-se definitivamente relatorios expressos em moeda forte. 

Enquanto a padronizagao nao ocorre, fica clara que o estudo e entendimento de 
tecnicas a serem utilizadas nao numa simples tradugao e sim numa correta e 
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fidedigna conversao das demonstragoes contabeis, se faz necessana para se 
apresentar de forma clara e direta os valores apresentados nas demonstragoes 
contabeis refletindo a realidade da situagao das empresas, tanto investidores como 
para 6rgaos publicos responsaveis pela fiscalizagao da saude financeira das 
instituigoes que publicam demonstragoes em ambito mundial. 
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8. ANEXOS 
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8.1 RESUMO DAS NORMAS IASC 

A. Valoriza~ao de estoques 

Brasil 

Semelhante ao lAS (Lei n° 6404/76 e NPC IBRACON n° 02), exceto que o metoda de 
custo LIFO nao e aceitavel pela legislagao fiscal e, por isso, e rara sua utilizagao. 

lnternacionais (lAS) 

Os estoques devem ser valorizados pelo custo hist6rico ou pelo valor llquido realizavel, 
dos dois o menor, utilizando-se o FIFO ou o custo medio como metodos preferidos. 

Materias-primas e produtos em processo nao precisam ser levados a valor llquido 
realizavel, se os produtos acabados finais forem vendidos ao custo ou acima deste. A 
base LIFO e uma alternativa aceitavel; mas, se for adotada, a valorizagao por meio de 
urn dos metodos preferidos deve ser divulgada tambem (lAS n° 2). 

0 custo dos estoques compreende todos os custos de compras, processamento e 
demais custos incorridos para trazer os estoques a uma determinada localizagao e 
condigao flsica. Os estoques de metais preciosos e commodities usados para 
atividades de trading podem ser registrados pelo valor de mercado (menos as 
despesas de venda), mesmo se este for acima de custo. 

A depreciagao deve ser alocada numa base sistematica a cada urn dos perlodos 
contabeis, durante a vida util dos ativos. Nenhum metodo espedfico de depreciagao e 
recomendado, mas o metodo escolhido deve ser aplicado consistentemente. 
A vida util dos bens deve ser revisada periodicamente e as taxas de depreciagao 
ajustadas (lAS n° 4). 

Estas demonstragoes devem ser produzidas como parte integrante das demonstragoes 
financeiras (lAS n° 7). 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (ARB n° 43), exceto que o LIFO e aceitavel sem necessidade de se 
efetuar a divulgagao da comparagao com urn outro metodo, conforme exigido pelo lAS. 



B. Depreciac;ao 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 93). 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 95). 

Brasil 

66 

Semelhante ao lAS, na teoria (Pron. IBRACON n° VII). Usualmente segue-se a 
legislagao tributaria. 

Obrigat6ria a apresentagao das demonstragoes das origens e aplicagoes de recursos 
(Lei n° 6404/76). 

As demonstragoes de fluxo de caixa podem ser divulgadas como informagao 
suplementar (PO CVM n° 24/92 e NPC IBRACON n° 20). 

C. Demonstrac;oes de fluxos de caixa 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (APB n° 20), exceto para as mudangas de praticas contabeis, cujo 
efeito deve ser reconhecido no resultado do perf ado da mudanga. 

Nao existe a possibilidade de tratamento alternativo. 

Brasil 

Semelhante ao lAS (PO CVM n° 24/92 e Lei n° 6404/76), exceto que nao existe a 
possibilidade de tratamento alternativo. 

D. ltens extraordinarios ou excepcionais, erros fundamentais e alterac;oes em 
praticas contabeis 

lnternacional 

ltens extraordinarios au excepcionais gerados pelas atividades da companhia devem 
ser registrados no resultado do perfodo de sua competencia e divulgados 
separadamente. 

Os erros fundamentais nas demonstragoes financeiras de perfodos anteriores e as 
efeitos das alteragoes nas praticas contabeis devem ser refletidos par urn ajuste nos 
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Iueras acumulados no inicio do primeiro periodo apresentado nas demonstragoes 
financeiras e nos numeros comparatives do periodo anterior. 

Urn tratamento alternative (menos preferido) seria o de registrar estes ajustes no 
resultado do periodo em curso, da mesma maneira que itens extraordinarios ou 
excepcionais (lAS n° 8). 

Custos de pesquisa e desenvolvimento devem ser registrados como despesa. Somente 
podem ser capitalizados os custos de desenvolvimento de urn projeto que satisfaga aos 
seguintes criterios: 

• produto/processo esta definido claramente e os custos atribuiveis a ele podem ser 
identificados separadamente; 

• a viabilidade tecnica do produto ja foi demonstrada; 

• a gerencia indicou sua intengao de produzir e colocar no mercado ou utilizar o 
produto/processo; 

• existe uma indicagao clara de urn mercado futuro para o produto/processo ou, se for 
utilizado internamente, sua utilidade e demonstrada claramente; 

• existem recursos adequados ou estes estarao disponiveis para completar o projeto e 
colocar o processo/produto no mercado. 

E. Despesas de pesquisa e desenvolvimento 

Estados Unidos 

Todos os custos de pesquisa e desenvolvimento sao debitados a resultado do periodo, 
quando incorridos (SFAS n° 2). 

Brasil 

Podem ser diferidas quase todas as despesas para as quais algum beneficia futuro e 
esperado (Lei n° 6.404/76 e Pron. IBRACON n° VIII). 
Geralmente a amortizagao segue a legislagao tributaria. 

lnternacional 

Os custos de desenvolvimento diferidos devem ser limitados ao que se pode esperar 
recuperar em termos razoaveis das receitas futuras relacionadas, considerando os 
custos de desenvolvimento futuro e os custos de produgao, de venda e de 
administragao relacionados. 
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Os custos de desenvolvimento diferidos devem ser alocados aos perfodos contabeis 
futuros numa base sistematica, relacionada ou com a venda, ou com a utilizac;ao 
esperada para o produto/processo ou com sua vida util. 

0 saldo de custos de desenvolvimento diferidos deve ser imediatamente baixado 
(parcial ou integralmente) se deixar de existir um dos cinco criterios supra mencionados 
ou se o saldo, mais os custos futuros descritos acima, exceder as receitas relacionadas 
projetadas no futuro. 

Os custos de desenvolvimento diferidos baixados desta forma podem ser 
recapitalizados se houver uma reversao de circunstancias (lAS n° 9). 

Perdas contingentes devem ser provisionadas e debitadas na demonstrac;ao de 
resultados, se for provavel que um ativo tenha sofrido reduc;ao de valor ou que um 
passivo tenha sido incorrido, dependendo da possibilidade de fazer uma estimativa 
razoavel da perda. 

Perdas contingentes nao provisionadas devem ser divulgadas nas demonstrac;oes 
financeiras, a menos que a possibilidade de perda seja remota. 

Ganhos contingentes devem ser reconhecidos somente na realizac;ao. 

Eventos materiais que ocorrem depois da data do balanc;o exigem ajustes nas 
demonstrac;oes financeiras somente se fornecerem evidencias adicionais para fatos ja 
existentes na data do balanc;o ou se indicarem que a premissa da continuidade das 
operac;oes, no todo ou em parte, nao e mais razoavel (lAS n° s 10 e 37). 

F. Contingencias e eventos subsequentes 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 5), exceto que a provisao para custos de garantia de 
produto e exigida especificamente. 

Semelhante ao lAS (ARB n° 45). 

Brasil 

Semelhante ao lAS (NBC-T n° 4 e Pron. IBRACON n° XXII). 

Semelhante ao lAS (Pron. IBRACON n° XVII). 

I nternacional 

Contratos em Iongo prazo devem ser registrados de acordo com o "estagio de 
acabamento". 
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Quando seus resultados nao podem ser estimados razoavelmente, deve-se reconhecer 
as receitas somente na extensao des custos incorridos daqueles contratos que sao 
passfveis de recuperagao. 

0 criteria de "estagio de acabamento" deve ser utilizado quando o resultado do contrato 
pede ser previsto com razoavel seguranga. 

A perda relacionada a urn contrato deve ser provisionada assim que for identificada, 
abrangendo perdas incorridas ate a data e perdas futuras ate o fim do contrato {lAS n° 
11 ). 

G. Contratos em Iongo prazo 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 1 09); contudo, as exigencias do GAAP americana sao 
mais detalhadas e especificam somente o metoda de passive. 

Ativos fiscais diferidos, relatives a prejufzos fiscais, devem ser contabilizados e uma 
provisao para desvalorizagao, quando aplicavel, constitufda. 
A provisao deve ser estornada na medida em que a utilizagao desses prejufzos for 
mais provavel. 

lnternacional 

Impastos devem ser registrados nas demonstragoes financeiras pelo princfpio da 
competencia, utilizando-se 0 metoda do passive. 

Pode-se usar a base de caixa para as diferengas temporais que nao deverao reverter 
no futuro previsfvel. 

Urn saldo de credito fiscal produzido em fungao de diferengas temporarias s6 pede ser 
contabilizado se existir perspectiva razoavel da realizagao. 

S6 se deve criar urn ativo de impasto diferido decorrente de prejufzos fiscais se for 
"provavel" a existencia de Iueras tributaveis futures que permitirao sua realizagao (lAS 
n° 12). 

Deve-se fornecer revelagao da relagao entre a despesa de impasto e o resultado antes 
do impasto comparativamente com as alfquotas nominais aplicaveis. 



70 

Brasil 

Semelhante ao lAS, usando o metodo de passivo (NPC IBRACON n° 25 e Delib. CVM 
n° 273/98). 

H. Impastos sobre a renda 
Nao se reporta por segmento. 

I. Relat6rio por segmento 

lnternacional 

As vendas, os resultados, os ativos e os passivos empregados em cada segmento de 
neg6cio e regiao geografica devem ser reportados separadamente nas demonstragoes 
financeiras (lAS n° 14). 

A entidade deve identificar e apresentar as informagoes por segmento baseada no 
sistema de informagoes utilizado no gerenciamento de suas operagoes. 
lmobilizagoes devem ser registradas pelo custo hist6rico (tratamento recomendado). 
Os custos de financiamento atribufveis diretamente a construgao de imobilizado sao 
capitalizados. 

Como um tratamento alternative, a reavaliagao do imobilizado e permitida. Se um ativo 
for reavaliado, a categoria inteira dos ativos deve ser reavaliada. As reavaliagoes 
devem ser atualizadas regularmente. 

Os superavits de reavaliagao sao creditados a uma reserva de reavaliagao, a menos 
que estes revertam uma deficiencia previamente debitada na demonstragao de 
resultados. 

As deficiencias sao registradas no resultado, a menos que revertam um superavit pelo 
mesmo valor ou valor inferior previamente gerado pelo mesmo ativo. 0 calculo da 
deficiencia e na base de "item por item". 

Ao baixar um ativo reavaliado, o superavit da reavaliagao e transferido para lucros 
acumulados (lAS n° s 16 e 23). 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 131); contudo, as exigencias do GMP americano sao 
mais detalhadas. 

Nao permite a reavaliagao de imobilizado. 
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Na venda ou baixa de bens im6veis, existem salvaguardas para evitar o 
reconhecimento do Iuera (todo ou parte) em situagoes nas quais o vendedor pode 
incorrer em custos futures ou em situagoes nas quais o vendedor assinou uma opgao 
de recompra porum prego fixo (SFAS 66). 

Brasil 
Nao se reporta por segmento. 

Semelhante ao lAS (NPC IBRACON n° 24 e Delib. CVM n° 183/95), exceto que o 
impasto de renda passive diferido, resultante da reavaliagao, deve ser registrado. 

Na hip6tese de laudos de avaliagao indicarem que o total apurado, no conjunto, e 
inferior ao valor contabil dos bens correspondentes, devem ser observados os 
procedimentos a seguir descritos. 

• Quando de uma primeira avaliagao ou quando nao houver saldo na reserva de 
reavaliagao, nao cabe o reconhecimento negative. 

Todavia, a empresa devera verificar se o valor lfquido contabil dos ativos, 
considerados em conjunto, e recuperavel por meio de suas operagoes futuras. 

J. lmobilizado 

lnternacional 

Veja o item 24 sabre valor de recuperagao (impairment) de ativos. 

ARRENDATARIO 

Um leasing financeiro deve ser refletido no balango do arrendatario pelo registro de um 
ativo e um passive em valores iguais no infcio do lease, pelo valor de mercado do ativo 
arrendado ou, se menor, pelo valor presente das prestagoes. 

As prestagoes do bem arrendado devem ser alocadas entre despesa financeira e 
redugao do passive em aberto. A despesa financeira deve ser alocada ao Iongo do 
termo do leasing, a fim de produzir uma taxa de juros constante sabre o saldo 
remanescente do passive para cada perfodo. 
Um leasing financeiro gera uma despesa de depreciagao para o ativo, bem como uma 
despesa financeira para cada perfodo contabil. A polftica de depreciagao para ativos 
arrendados deve ser consistente com a polftica para ativos pr6prios depreciaveis. 

Brasil 

Quando isto nao ocorrer, o valor lfquido contabil deve ser reduzido ao valor de 
recuperagao. Esta redugao somente deve ocorrer se for considerada nao-temporaria. 
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• Quando houver saldo, o efeito deve ser revertido da reserva constitulda 
anteriormente, considerando o efeito da provisao para impasto de renda diferido 
correspondents. 

• Quando o saldo da reserva for insuficiente para a contabilizagao da redugao do ativo, 
representara que o valor de mercado e inferior ao valor de custo, devendo ser 
constitulda uma provisao para perdas, langando a contrapartida como despesa nao
operacional. Os custos de financiamentos atribulveis diretamente a construgao de 
imobilizado sao capitalizaveis. Todos as "leasings" sao considerados operacionais. A 
receita de venda em transagao venda e "leaseback" e registrada pelo valor nominal, 
nao importando as circunstancias. 

Certas divulgagoes em notas explicativas sao requeridas (PO CVM n° 15/87). 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° s 13 e 28). 

K. Arrendamento 

(Leasing) 

Comparagoes entre praticas contabeis. 

lnternacional 

Se nao for certo que o arrendatario obtera a propriedade do bern no final do contrato, o 
ativo deve ser total mente depreciado pelo me nor perlodo entre o contrato de leasing au 
sua vida util. 

0 debito nos resultados num leasing operacional deve ser a despesa de aluguel para o 
perlodo contabil. 

Se uma transagao de venda e "leaseback" resulta em urn leasing financeiro, qualquer 
excesso do valor de venda sabre o valor de livros deve ser diferido durante o perlodo 
do leasing. 

Se uma transagao de venda e "leaseback" resulta em urn leasing operacional, o Iuera 
au a perda deve ser reconhecido imediatamente no resultado. Se existir qualquer 
diferenga entre o prego de venda e o valor de mercado num leasing operacional, tal 
diferenga deve ser amortizada, ao Iongo do perlodo de usa do ativo (lAS n° 17). 
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ARRENDADOR 

Os ativos arrendados como um leasing financeiro devem ser registrados como contas a 
receber (nao como ativo imobilizado), pelo valor Hquido de investimento no contrato de 
leasing. 
A receita financeira relacionada ao leasing financeiro e reconhecida por uma taxa de 
retorno constante sobre o investimento liquido residual do arrendador ou, no 
investimento valorizado, pelo seu fluxo de caixa futuro. 

Os ativos arrendados como um leasing operacional devem ser registrados como ativo 
imobilizado. A receita de aluguel e reconhecida linearmente pelo prazo do contrato ou, 
conforme caracteristicas do leasing pactuado, por outro criteria que seja mais 
apropriado. 

As receitas sao essencialmente reconhecidas quando da performance de venda, i.e. 
houve toda a transferencia dos riscos e possiveis ganhos associados com a 
propriedade de ativos, a entrega de servigos, etc. 

0 reconhecimento pelo metodo de regime de competencia e utilizado para juros e 
"royalties", (lAS n° 18). 
Veja o item 7 a respeito de contratos em Iongo prazo. 

0 metodo de avaliagao atuarial eo da unidade de credito projetada, sendo a data do 
balango a data-base de mensuragao. 

A alocagao dos beneficios comega quando o empregado adere ao plano de beneficios 
e termina quando o direito ao beneficia nao e mais condicionado aos servigos a serem 
prestados no futuro. 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (ARB n° 43 e SFAS n° 48), exceto que condigoes especfficas sao 
estabelecidas para o reconhecimento de receita, onde existe o direito de retorno do 
cliente. 

0 metodo de avaliagao atuarial e 0 da unidade de credito projetada e a data-base de 
mensuragao pode ser de ate tres meses da data do balango. 

Brasil 

Semelhante ao lAS (Pron. IBRACON n° XIV), exceto que as vendas de bens e servigos 
sao normalmente registradas quando a Nota Fiscal e emitida. 

Geralmente, as contribuigoes a aposentadoria sao registradas na demonstragao de 
resultados da patrocinadora, na medida em que as contribuigoes sao pagas. 
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Sao exigidas certas divulgac;oes em notas explicativas (POs CVM n° s 21/90 e 24/92). 

L. Reconhecimento de receita 

Nao se reporta por segmento 

M. Beneficios de aposentadoria 

Brasil 

Outros beneffcios de aposentadoria nem sempre sao registrados pelo regime de 
competencia. 

Estados Unidos 

A alocac;ao dos beneffcios comec;a quando o plano garante o credito e termina ao final 
do tempo de servic;o (custos de aposentadoria) ou quando o empregado se torna 
completamente elegfvel (outros beneffcios p6s-emprego). 

0 custo de servic;o passado e amortizado pelo tempo de servic;o remanescente. 

A taxa de desconto a ser utilizada deve ser aquela pela qual as obrigac;oes do plano 
serao liquidadas. 

Ganhos e perdas atuariais sao tratados da mesma forma que o lAS. 

A avaliac;ao dos ativos do plano e feita pelo valor justo (preferencia pelo valor de 
mercado). 

Na patrocinadora, nao ha limitac;ao no reconhecimento de urn eventual ativo. 

Pianos multipatrocinados, com caracterfsticas de beneffcio definido sao contabilizados 
como pianos de contribuic;ao definida (SFAS n° s 87 e 1 06). 

Semelhante ao lAS. 

lnternacional 

0 custo de servic;o passado e amortizado pelo perfodo medio em que os beneffcios se 
tornem elegfveis. 

A taxa de desconto utilizada e a taxa para papeis de alta qualidade na data do balanc;o, 
consistente com a moeda e os termos dos beneffcios. 

Ganhos e perdas atuariais ate o limite de 1 0% nao precisam ser registrados. Acima 
deste limite amortiza-se pelo tempo residual que os beneffcios se tornam elegfveis. 
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A avaliagao dos ativos do plano e feita pelo valor justa. 

Na patrocinadora, o reconhecimento de eventual ativo fica limitado ao valor de perdas 
atuariais e custo do servigo nao reconhecidos, liquidos do valor presente de 
reembolsos disponfveis e eventuais redugoes nas contribuigoes futuras. 

Pianos multipatrocinados, com caracterfsticas de beneffcios definidos sao 
contabilizados como pianos de beneffcios definidos (lAS n° 19). 

lncentivos governamentais, incluindo os nao-monetarios, por seu valor de mercado, 
nao devem ser registrados ate que haja seguranga razoavel de que (i) o 
empreendimento atendera as condigoes do incentivo e (ii) o incentivo sera recebido. 

As receitas dos incentivos devem ser reconhecidas sistematicamente no resultado 
durante os perfodos necessaries para contrapo-las com os custos relacionados. 

Os incentivos governamentais nao podem ser creditados diretamente no patrimonio 
liquido. 

N. Incentives governamentais Brasil 

Os incentivos governamentais sao registrados quando recebidos e nao sao associados 
a vida do projeto ou ativo. 

0 incentivo mais comum (o incentivo fiscal de impasto de renda) nao transita pelo 
resultado do perfodo (Lei n° 6404/76). 

I nternacional 

Um incentivo para compensar despesas/prejufzos ja incorridos ou para dar apoio 
financeiro imediato ao empreendimento sem nenhum custo adicional relacionado deve 
ser creditado a demonstragao de resultado no perfodo em que se tornar realizavel (lAS 
n° 20). 

Transagoes em moeda estrangeira devem ser registradas usando-se a taxa da data da 
transagao. 

Em cada data de balango, os itens monetarios em moeda estrangeira devem ser 
convertidos a taxa de fechamento, a menos que exista um contrato de cambia futuro. 
Neste caso, utiliza-se a taxa do contrato. 
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o. Cambia 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 52). 

Os ganhos ou perdas num contrato de cambio futuro utilizado como urn "hedge" sao 
diferidos ate que termine a transac;ao correlata do "hedge". 

Brasil 

Semelhante ao lAS (Lei n° 6404/76, Pron. IBRACON n° XVIII e Delib. CVM n° 28/86), 
porem nao existe tratamento especial para "hedges". 

As demonstrac;oes financeiras das subsidiarias estrangeiras (demonstrac;ao de 
resultado e balanc;os) sao convertidas na taxa do fechamento, a menos que a 
subsidiaria seja baseada num ambiente hiper-inflacionario, sem nenhum sistema de 
correc;ao monetaria. 

Nesta circunstancia, usa-se a taxa hist6rica de conversao ou "price level accounting". 

lnternacional 

Se as transac;oes em moedas estrangeiras sao assim designadas e fornecem urn 
"hedge" contra o investimento lfquido numa entidade estrangeira, as diferenc;as de 
cambio a que ocorrem devem ser levadas ao patrimonio lfquido, na medida em que sao 
cobertas pelas diferenc;as cambiais originadas pelo investimento lfquido. 

Os seguintes procedimentos devem ser aplicados para converter as demonstrac;oes 
financeiras de uma entidade estrangeira para futura consolidac;ao: 

• ativos e passivos, monetarios e nao-monetarios, sao convertidos a taxa de 
fechamento; 

• a diferenc;a cambial resultants da conversao de urn investimento inicial lfquido na 
empresa estrangeira, a taxa de cambio diferente da que foi registrada anteriormente, e 
registrada diretamente em patrimonio lfquido; 

• os itens do resultado sao convertidos as taxas de cambio prevalecentes nas datas 
das transac;oes (ou numa taxa media que a elas se aproxime); as diferenc;as que 
resultam da conversao de itens de resultado por taxas de cambio diferentes da do 
fechamento, enquanto 0 balanc;o e convertido a taxa de cambio de fechamento, sao 
registradas no patrimonio lfquido; 

• quaisquer diferenc;as de cambio geradas por outras mutac;oes de patrimonio lfquido 
na entidade estrangeira sao reconhecidas em patrimonio lfquido. Se as demonstrac;oes 
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financeiras de uma entidade estrangeira sao afetadas por altas taxas de inflac;ao, elas 
devem ser ajustadas para efeitos de alterac;ao de prec;os antes do processo de • 
conversao. Alternativamente, pode-se aplicar a "remedic;ao" na "moeda de relat6rio" 
(lAS n° 21 e lAS n° 29 para pafses com alta inflac;ao). 

Uma aquisic;ao de neg6cio ou de uma empresa e contabilizada pelo seu custo de 
aquisic;ao, sendo este o valor equivalents em numerario ao valor justo, dos ativos 
lfquidos da outra entidade, mais outros custos atribufveis a aquisic;ao, na data da 
compra ou em que se assuma seu controls. 

A partir da data da aquisic;ao, o comprador incorpora, na sua demonstrac;ao de 
resultados, os resultados da operac;ao da entidade adquirida e reconhece no balanc;o 
os ativos e passivos adquiridos, alem de qualquer agio ou desagio oriundo da 
aquisic;ao. 

0 excesso do custo de aquisic;ao sobre o valor justo dos ativos lfquidos adquiridos na 
data da aquisic;ao e considerado como agio e contabilizado como um ativo. 

Nao se pode registrar, na aquisic;ao, uma provisao contra perdas operacionais futuras. 
Contudo, passivos resultantes de uma aquisic;ao podem ser reconhecidos (i.e. custos 
de fechamentos de fabricas para operac;oes incidentais). 

P. Combina~oes de empresas 

Brasil 

0 metoda de fusao e permitido. 

No metoda de aquisi<;ao nao se adota o tratamento de valor justo. 

0 agio ou desagio computados na ocasiao da aquisic;ao ou subscric;ao do investimento 
dever ser contabilizado com indicac;ao do fundamento economico que o originou. 

0 agio ou desagio deve ser amortizado de acordo com o fundamento economico que o 
determinou. 

0 agio nao justificado pelo fundamento economico deve ser integralmente reconhecido 
como perda. 

No caso de desagio sem fundamento economico, sua amortizac;ao somente e 
registrada na baixa por alienac;ao ou perecimento do investimento (lnstr. CVM n° 
247/96). 

Semelhante ao lAS (Lei n° 6404/76), exceto para os investimentos classificaveis no 
ativo circulante, que devem ser registrados pelo valor Hquido de realizac;ao. 
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lnvestimentos imobiliarios sao registrados como imobilizado e nao ha obrigagao de 
reavalia-los. 

• DA REAVALIAQAO DE INVESTIMENTOS 

A Lei n° 6404/76 menciona que a reserva de reavaliagao pode ser feita para os 
elementos do ativo, o que pode dar entendimento de abranger itens como 
investimentos, ativo diferido e estoques; porem, usualmente, aplica-se para bens do 
ativo imobilizado. 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (APB no 16), exceto que permite a amortizagao de agio em ate 40 
anos, em bases justificaveis, e nao permite a alternativa de deferimento bruto para agio 
negative. 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 115), exceto que existem exigencias especfficas para 
tftulos de renda variavel com urn valor de mercado facilmente determinavel e para 
todos os Utulos de renda fixa. Sao eles: 

• tftulos mantidos ate a data do vencimento - registrado pelo custo atualizado pelos 
rendimentos apropriados pelo tempo transcorrido; 

• titulos mobiliarios - registrado pelo valor de mercado; 

• outros - registrados pelo valor de mercado mas, diferentemente dos outros casas, 
creditar/debitar ganhos e perdas nao realizados em conta especffica do patrimonio 
lfquido, ao inves de registrar em resultado. 

lnternacional 

0 agio capitalizado que resulta de uma aquisigao deve ser amortizado por urn perlodo 
que nao exceda a 5 anos, embora, em circunstancias justificaveis, seja permitido em 
ate 20 anos. 

0 agio negative e deduzido proporcionalmente do valor justa de outros ativos nao
monetarios adquiridos e qualquer excesso e diferido e registrado no resultado ao Iongo 
de urn perlodo que nao exceda 5 anos, embora, em circunstancias justificaveis, seja 
permitido amortiza-lo em ate 20 anos. 

Alternativamente, o valor total do desagio pode ser diferido e amortizado (lAS n° 22). 

Os investimentos classificados no balango como ativos circulantes devem ser 
registrados ou pelo valor de mercado ou pelo valor que for menor, entre o custo e o 
valor de mercado. 
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lnvestimentos classificados como ativos em Iongo prazo devem ser registrados no 
balango: 

• pelo custo; ou 

• por valores reavaliados; ou 

• no caso de titulos mobiliarios, pelo menor entre o de custo e o valor de mercado, 
determinado em base global da carteira. 

Se valores reavaliados sao usados, uma poHtica para a freqOencia das reavaliagoes 
deve ser adotada e cada categoria inteira de investimentos em Iongo prazo deve ser 
reavaliada ao mesmo tempo. 

0 valor registrado de todos os investimentos em Iongo prazo deve ser reduzido, a fim 
de reconhecer-se urn decrescimo que nao seja temporario no valor dos investimentos, 
sendo tais redugoes determinadas e efetuadas para cada investimento, 
individualmente. 

Q. lnvestimentos 

lnternacional 

Urn aumento no valor registrado devido a reavaliagao de investimentos em Iongo prazo 
deve ser creditado ao patrimonio lfquido, como urn superavit ou excesso de 
reavaliagao, a menos que este aumento reverta urn deficit de uma reavaliagao previa. 

Da mesma maneira, urn decrescimo no valor registrado deve ser debitado em Iueras e 
perdas, a nao ser que reverta urn superavit anterior. 

lnvestimentos imobiliarios podem ser classificados no imobilizado (veja item 1 0) ou 
tratados como investimentos em Iongo prazo (lAS n° 25). Veja item 20 sabre 
instrumentos financeiros. 

Estados Unidos 

lnvestimentos imobiliarios sao considerados imobilizado.Reavaliagoes nao sao 
permitidas. 

Brasil 

A NPC n° 24 do IBRACON e a CVM, na sua Deliberagao n° 183, restringem a 
reavaliagao apenas para itens tangfveis do ativo imobilizado, desde que nao seja 
prevista sua descontinuidade operacional. 

Semelhante ao lAS (lnstr. CVM n° 247/96), exceto que: 



80 

• as Demonstragoes Financeiras Consolidadas devem ser elaboradas apenas por 
companhia aberta; 

• as demonstragoes financeiras de uma subsidiaria consolidada podem ter uma 
defasagem maxima de datas de dais meses. 

R. Consolida~ao e investimentos em subsidiarias e afiliadas 

lnternacional 

Uma controladora, que nao e em si uma subsidiaria, deve preparar demonstragoes 
financeiras consolidadas. 

Todas as subsidiarias devem ser consolidadas, exceto quando: 

a) o controls e temporario, porque a subsidiaria foi adquirida e controlada 
exclusivamente para uma venda subseqOente num futuro proximo; ou 

b) a subsidiaria opera sob severas restrigoes em Iongo prazo, as quais afetam 
significativamente sua capacidade de transferir recursos a controladora. Subsidiarias 
excluidas devem ser registradas como investimentos em Iongo prazo (conforms item 
17). 

Nas demonstragoes financeiras separadas da controladora, investimentos em afiliadas 
e subsidiarias devem ser avaliados pelo metoda de equivalencia patrimonial, a menos 
que as circunstancias "a" e "b" anotadas acima sejam aplicaveis ou, se o investidor 
deixar de ter influencia significativa, embora continue com o investimento. Nestas 
condigoes, registra-se a afiliada como investimento em Iongo prazo (conforms item 17, 
ja mencionado). 
As demonstragoes financeiras de uma subsidiaria consolidada podem canter uma 
defasagem maxima de tres meses em relagao a data das demonstragoes financeiras 
da controladora. Os eventos e transagoes significativas entre as duas datas devem ser 
reconhecidas. 

Uma subsidiaria e definida como urn empreendimento ou empresa controlada pela 
controladora. 

Uma afiliada e definida como uma empresa sabre a qual a controladora tern influencia 
significativa (lAS n° s 27 e 28). 

A participagao de urn grupo numa joint venture pode ser registrada pelo metoda de 
equivalencia patrimonial ou por consolidagao proporcional, a menos que as condigoes 
"a" e "b" especificadas para as subsidiarias no item 18 sejam aplicaveis. Em tais 
circunstancias, uma joint venture pode ser registrada como urn investimento em Iongo 
prazo. 
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Se urn dos soc1os da joint venture deixar de possuir controls conjunto sabre o 
empreendimento, deve-se cessar imediatamente a consolidagao proporcional ou, se 
perder influencia na condugao da joint venture, deve cessar imediatamente a aplicagao 
da equivalencia patrimonial (lAS n° 31). 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 94 e APB n° 18), exceto quando: 

• subsidiarias sao definidas como controladoras majoritarias do direitos a voto; 

• uma influencia significativa e presumida quando uma empresa e possuidora de 20% 
a 50% das agoes com direito a voto; e 

• nao ha exigencia especffica com relagao a defasagem das datas entre as 
demonstragoes financeiras da subsidiaria e da controladora. 

Somente o metoda de equivalencia patrimonial e utilizado para joint ventures (SFAS n° 
94 e APB n° 18). 

Brasil 

Semelhante ao GAAP americana para joint ventures, por meio de uma empresa 
legalmente constitufda. 

Uma joint venture que nao esta constitufda dentro de uma empresa nao e uma 
estrutura legal viavel no Brasil. 

Semelhante ao lAS para consolidagao proporcional em joint ventures (I nstr. CVM n° 
247/96). 

S. Joint ventures 

Comparagoes entre praticas contabeis 33 

lnternacional 

Todos os ativos e passivos financeiros, incluindo derivatives, devem ser registrados no 
balango (inicialmente pelo seu valor de custo, incluindo-se o custo da transagao). 

lnstrumentos financeiros devem ser avaliados pelo seu valor justa, exceto emprestimos 
e recebfveis originados pela entidade e nao mantidos para negociagao e outros 
investimentos com prazo de vencimento fixo, como financiamentos securitizados e 
agoes preferenciais obrigatoriamente amortizaveis, os quais a empresa pretends e tern 
a responsabilidade de manter ate o vencimento. 
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Esses instrumentos devem ser mantidos pelo valor de custo. 

Varia<;oes no valor justa dos instrumentos financeiros podem ser reconhecidas 
integralmente no resultado do perlodo ou reportadas no patrimonio llquido, ate a data 
de sua venda ou realizagao de ganho/perda, que entao devera ser reportada no 
resultado do perlodo. 

Essa segunda opgao nao e valida para instrumentos financeiros mantidos para 
negociagao. 

A contabilizagao de hedge e permitida em determinadas circunstancias, desde que sua 
relagao seja claramente definida, mensuravel e efetiva; para hedge de uma posigao 
Hquida de balan<;o nao e permitida essa forma de contabilizagao (lAS n° 39). 

Nenhuma exigencia especlfica. 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS, exceto que todas as variagoes no valor justa dos instrumentos 
financeiros (outros que nao titulos mobiliarios de trading e titulos a serem mantidos ate 
o vencimento), devem ser reportadas no patrimonio llquido ate a data de sua venda ou 
realiza<;ao de ganho/perda, quando, entao, sera reportado no resultado do perlodo 
(SFAS n° 115). 

A forma de contabilizagao das vanagoes no valor justa de derivativos (que sao 
ganho/perda) depende da utilizagao prevista para o derivativo eo seu resultado (SFAS 
n° 133). 

Brasil 

Os instrumentos financeiros devem ser revelados em nota explicativa, estimando-se 
seu valor de mercado ou seu valor presente ajustado por uma taxa para investimento 
de natureza, risco e prazos similares (lnstr. CVM n° 235/95). 

T. Dividas em morae reestrutura~ao de divida 

Estados Unidos 

Dlvidas em mora devem ser registradas pelo valor presente da receita esperada no 
futuro, a menos que exista provisao contabil. Neste caso, a provisao sera ajustada. 

A divida perdoada numa reestruturagao e debitada no resultado pelo emprestador e 
creditada no resultado pelo tomador do emprestimo (SFAS n° s 15 e 114). 
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Brasil 

Dfvida em mora e registrada por custo, a menos que uma redugao per:nanente no valor 
seja projetada. Neste caso, registra-se uma provisao (Lei n° 6404/76). 

Dfvidas perdoadas sao registradas de forma semelhante ao GAAP americano. 

U. Ativos intangiveis (excluindo agio) 

lnternacional 

Podem ser registrados quando se tratar de um recurso que a entidade controla, 
resultante de eventos passados e considerando que beneffcios economicos futuros 
serao extrafdos e esses valores podem ser razoavelmente mensurados. 

Agios, marcas, logotipos, tftulos de obras e lista de clientes gerados internamente nao 
podem ser considerados como ativos. 

Existe um pressuposto que a amortizagao nao deve ser superior a 20 anos, exceto em 
raras circunstancias (lAS n° 38). 

Estados Unidos 

Registrados pelo custo e amortizados ao Iongo da vida util esperada, mas nao 
excedendo ha 40 anos. 

Os custos relacionados com ativos intangfveis desenvolvidos internamente, os quais 
nao sao identificaveis separadamente, tern vida util indeterminada ou sao inerentes, 
numa empresa em continuidade, devem ser amortizados quando incorridos. 

As diminuigoes permanentes no valor de intangfveis devem ser registradas 
imediatamente (APB n° 17 e ARB n° 43). 

Brasil 

Nenhuma exigencia especffica. 

Deve-se levar em consideragao os beneffcios futuros gerados pelo ativo e sua 
recuperagao, para determinar a necessidade de sua desvalorizagao (Lei n° 6404/76). 



84 

V. Empreendimentos em fase pre-operacional 

lnternacional 

Despesas incorridas por um empreendimento em fase pre-operacional devem ser 
registradas imediatamente no resultado, a menos que sejam de natureza capitalizavel 
como ativo fixo (lAS n° 38). 

Se o valor registrado do ativo for superior a seu valor de recuperagao, uma provisao 
para ajusta-lo ao seu valor de recuperagao deve ser constitufda. 

Essa regra aplica-se a todos os ativos, exceto estoques, contratos de construgao, 
impostos diferidos, ativos financeiros e beneffcios a empregados. 

Estados Unidos 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 7). 

Semelhante ao lAS (SFAS n° 121), exceto que se aplica a ativos de Iongo prazo, 
intangiveis identificaveis e agios associados com os ativos de Iongo prazo. 

Brasil 

Todos os custos de um empreendimento em fase pre-operacional, alem dos custos 
capitalizados normalmente como ativos fixos, sao capitalizados como ativos diferidos, a 
serem amortizados a partir da data de infcio das atividades, para um prazo mfnimo de 
cinco anos e maximo de dez anos (Lei n° 6404/76 e Pron. IBRACON n° VIII). 

Como princfpio, todos os ativos constantes do balango devem ser recuperaveis (NPC 
n° 24 do IBRACON e Delib. CVM n° 183/95). 

W. Recupera~ao de ativos 

lnternacional 

Um ativo e considerado irrecuperavel quando seu valor registrado e maior que seu 
valor recuperavel. Valor de recuperagao e o prego liquido de venda ou o valor de uso; 
dos dois o maior. 

Valor de uso e o valor presente do fluxo de caixa estimado, decorrente do uso 
continuado de um ativo e de sua disposigao no final de sua vida util. 

A determinagao do valor de recuperagao deve ser feita sempre que houver indfcios de 
problemas de recuperagao de um determinado ativo. lndfcios podem ser o declinio no 
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valor de mercado do ativo, mudanc;as de taxas de juros, obsolescencia, danos ffsicos, 
pianos de reestruturac;ao, etc. (lAS n° 36). 

Estados Unidos 

Caso existam evidencias de problemas de recuperac;ao, efetua-se o teste de 
recuperac;ao, ou seja, apura-se o fluxo de caixa estimado pelo uso do ativo, sem 
efetuar o desconto a valor presente. Se o fluxo de caixa nao descontado for inferior ao 
valor de livros, deve-se apurar o valor justa dos ativos e registrar, em seguida, uma 
provisao para perdas com recuperac;ao. 

0 valor de recuperac;ao e o valor justa do ativo, que e mais bern expresso pelo seu 
valor de mercado. Se este nao existir ou nao for confiavel, utiliza-se o valor de mercado 
de urn ativo com caracterfsticas similares. Se ainda nao houver esta informac;ao, 
efetua-se a projec;ao do fluxo de caixa pela utilizac;ao do ativo, descontando-se seu 
valor presente. Especificamente para ativos descontinuados, valoriza-se pelo valor 
justa menos os custos para vends-los. 

Brasil 

Define valor de recuperac;ao para o ativo imobilizado como sendo o montante que a 
entidade espera recuperar pelo uso futuro nas suas operac;oes, incluindo seu valor 
residual na baixa. 

A entidade deve fazer acompanhamentos peri6dicos, com o objetivo de verificar se o 
valor de recuperac;ao esta inferior ao valor lfquido contabil. Quando isso ocorre o valor 
contabil deve ser ajustado ao valor de recuperac;ao. Todavia, tal reduc;ao somente deve 
ocorrer se for considerada nao temporaria. 

Fonte: Resumo do compendia angariado na renomada empresa de Auditoria; 
- Price Waterhouse Coopers. 
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8.2 NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

"NBC T 7- DA CONVERSAO DA MOEDA ESTRANGEIRA NAS DEMONSTRACOES 
CONTABEIS" 

7.1. OBJETIVO 

7.1.1. Uma entidade pode exercer atividades no exterior em moedas estrangeiras ou 
realizar opera9oes no exterior por meio de uma entidade investida sediada no 
exterior. 

7.1.2. 0 objetivo desta norma e estabelecer como incluir as transa9oes em moedas 

estrangeiras e opera9oes no exterior nas Demonstra9oes Contabeis de uma 

entidade e como traduzir as Demonstra9oes Contabeis para a moeda de 

apresenta9ao. 

7.1.3. As principais questoes sao qual a taxa de cambia a ser usada e como 
reconhecer os efeitos nas mudan9as das taxas de cambia nas Demonstra9oes 
Contabeis. 

7.1.4. Esta norma deve ser aplicada: 

a) na contabiliza9ao de transa9oes em moedas estrangeiras; 

b) na conversao de Demonstra9oes Contabeis de entidade no exterior que 
sao inclufdas nas Demonstra9oes Contabeis da entidade por meio de 
consolida9ao proporcional ou pelo metoda de equivalencia patrimonial; e 

c) na conversao de Demonstra9oes Contabeis da entidade para moeda de 
apresenta9ao. 

7.2. DEFINICOES 

7.2.1. Taxa de fechamento e a taxa de cambia vigente para opera909S a vista na data 
do balan9o. 

7.2.2. Varia9ao cambial e a diferen9a em moeda nacional resultants das modifica9oes 
nas taxas cambiais de uma moeda estrangeira. 
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7.2.3. Taxa de cambio e a taxa para a troca de duas moedas distintas. 

7.2.4. Valor justo e o valor pelo qual urn ativo pode ser trocado, ou urn passivo 
liquidado, entre partes conhecedoras do assunto e dispostas a negociar numa 
transa9ao sem favorecimentos. 

7.2.5. Moeda nacional e a moeda de curso legal no Brasil e em que se expressam os 
registros e as Demonstrayoes Contabeis da entidade brasileira. 

7.2.6. Moeda estrangeira e a moeda de curso legal em urn pars estrangeiro. 

7.2.7. Opera9ao no exterior e uma entidade que pode ser uma subsidiaria, coligada, 
joint venture ou filial da entidade investidora, cujas atividades sao baseadas ou 
exercidas num pars ou moeda diferente daquela da entidade investidora. 

7.2.8. Moeda funcional e a moeda do principal ambients economico no qual a entidade 
opera. 

7.2.9. Conglomerado e a matriz e todas as suas subsidiarias. 

7.2.1 0. I tens monetarios sao unidades de moedas mantidas e ativos e passives a 
serem recebidos ou pagas em unidades fixas ou determinaveis de moeda. 

7.2.11. ltens nao-monetarios caracterizam-se pela ausencia do direito a receber ou 
obriga9ao a entregar a urn numero fixo ou determinavel de unidades de 
moeda. 

7.2.12. lnvestimento lrquido numa entidade no exterior eo valor da participa9ao detida 
pela entidade investidora no patrimonio lrquido daquela entidade. 

7.2.13. Moeda de apresenta9ao e a moeda na qual as Demonstra9oes Contabeis 
devem ser apresentadas. 

7.2.14. Taxa de cambio spot e a taxa de cambio para entrega a vista. 

7.3. DEFINICOES DE MOEDA FUNCIONAL 

7.3.1. Uma entidade deve considerar os seguintes fatores na determina9ao da moeda 
funcional: 

a) a moeda que influencia, diretamente, os pre9os de seus produtos e 
servi9os, em urn pais no qual as for9as e as regras de mercado 
determinam os pre9os desses produtos e servi9os; 
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b) a moeda na qual sao apurados e pagos os principais custos para 
elaboragao dos bens ou fornecimento de servigos; 

c) a moeda na qual se obtem os recursos, tanto pr6prios como de 
terceiros, para financiarem suas atividades; 

d) a moeda na qual as receitas e atividades operacionais sao, 
normalmente, recebidas. 

7.3.2. Os seguintes fatores adicionais devem ser considerados na determinagao da 
moeda funcional de uma entidade no exterior, bern como indicam se esta moeda e a 
mesma da entidade investidora: 

a) se as atividades de entidade no exterior acontecem como uma extensao 
das atividades da entidade investidora, ou ocorrem com significative 
grau de autonomia em relagao a ela; 

b) se as transagoes com a entidade investidora representam grande ou 
pequena parcela das operagoes da entidade no exterior; 

c) se o fluxo de caixa das atividades da entidade no exterior afeta, 
diretamente, o fluxo de caixa da entidade investidora e sao prontamente 
disponfveis para remessa; 

d) se os fluxos de caixa de atividades da entidade no exterior sao 
suficientes para honrar suas obrigagoes sem a necessidade de que 
novos investimentos sejam feitos pela entidade investidora. 

7.3.3. Quando os indicadores da moeda funcional nao sao 6bvios, a administragao 
deve usar seu julgamento para determinar a moeda funcional que melhor representa os 
efeitos economicos das transagoes subjacentes, eventos e condigoes, dando prioridade 
para os indicadores do item. 

7.4. RECONHECIMENTO INICIAL DE TRANSACOES EM MOEDA ESTRANGEIRA 
PARA MOEDA FUNCIONAL 

7.4.1. Uma transagao em moeda estrangeira e uma transagao que e denominada ou 
requer a liquidagao em moeda estrangeira, incluindo transagoes que surgem 
quando uma entidade: 

a) compra ou vende produtos ou servigos cujos pregos sao fixados em 
moeda estrangeira; 
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b) toma emprestado ou empresta recursos, e os valores a pagar ou 
receber sao fixados em moeda estrangeira; ou 

c) de alguma forma, adquire ou dispoe de ativos, ou incorre ou liquida 
passivos estabelecidos em moeda estrangeira. 

7.4.2. Quando do registro inicial, na moeda funcional, de uma transagao realizada em 
moeda estrangeira, a taxa de cambia adotada deve sera do mercado a vista do dia da 
realizagao da transagao. 

7.4.3. A taxa media de uma semana ou mes pode ser usada para conversao das 
transagoes em moeda estrangeira para moeda funcional, desde que as taxas de 
cambia nao tenham flutuagao significative no perfodo. 

7.5. APRESENTAQAO DE BALANQOS DE DATAS SUBSEQOENTES 

7.5.1. Na data de cada balango: 

a) os itens monetarios em moeda estrangeira devem ser apresentados 
utilizando-se a taxa de fechamento do balango; 

b) os itens nao-monetarios que sao mantidos ao custo hist6rico em uma 
moeda estrangeira devem ser apresentados utilizando-se a taxa cambial 
do dia da transagao; e 

c) os itens nao-monetarios que estao registrados ao valor justa em moeda 
estrangeira devem ser apresentados utilizando-se a taxa cambial da data 
em que o valor justa foi determinado. 

7.5.2. Se nao houver taxa de Cambia para determinada data, a primeira taxa 
subseqOente deve ser utilizada. 

7.6. RECONHECIMENTO DE VARIACOES CAMBIAIS 

7.6.1. As variagoes cambiais devem ser reconhecidas em contas de resultado no 
perfodo a que se referirem. 
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7.6.2. Quando ganhos ou perdas em urn item nao-monetario sao reconhecidos no 
patrimonio Hquido, a variagao cambial decorrente desse item deve ser 
reconhecida naquele grupamento. 

7.7. MUDANQA NA MOEDA FUNCIONAL 

7.7.1. Quando ha uma mudanga na moeda funcional da entidade, a entidade deve 

aplicar os procedimentos de conversao aplicaveis para nova moeda funcional da 

data da mudanga. 

7.7.2. A moeda funcional s6 pode ser mudada quando as condigoes para sua 
determinagao forem alteradas. 

7.8. CONVERSAO DAS OPERAQOES EM MOEDA FUNCIONAL PARA MOEDA DE 
APRESENTAQAO 

7.8.1. Uma entidade pode apresentar suas Demonstragoes Contabeis em qualquer 
moeda ou moedas. 

7.8.2. Se a moeda de apresentagao difere da moeda funcional da entidade, as 
demonstragoes devem ser convertidas para moeda de apresentagao. 

7.8.3. As Demonstragoes Contabeis de uma entidade que opera em economia nao
hiperinflacionaria devem ser convertidas para moeda de apresentagao, adotando 
os seguintes procedimentos; 

a) ativos e passives devem ser convertidos pela taxa de fechamento da 
data de balango; 

b) receitas e despesas devem ser convertidas pelas taxas das datas das 
transagoes ou pela taxa media do perfodo, quando esta representar 
uma razoavel aproximagao das taxas dessas datas; e 

c) todo resultado de variagoes cambiais deve ser registrado no patrimonio 
lfquido. 
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7.8.4. As vanagoes cambiais, decorrentes de conversao e atribufveis a interesses 
minoritarios, devem ser registradas como parte desses interesses minoritarios no 
balango consolidado. 

7.8.5. Sea conversao dos resultados e da posigao financeira refere-se a uma entidade 
que opera em economia hiperinflacionaria, os valores relativos a ativos, 
passivos, patrimonio lfquido, receitas e despesas devem ser convertidos a taxa 
de fechamento da data do balango patrimonial. 

7.8.6. No caso da conversao de Demonstragoes Contabeis que apresentem valores 
comparatives (em duas datas-base), devem ser obedecer aos seguintes 
procedimentos: 

a) se a moeda funcional de uma entidade no exterior nao e a moeda de 
uma economia hiperinflacionaria, os ativos e passivos devem ser 
convertidos pela taxa de fechamento de cada balango e as receitas e 
despesas pela taxa de cambia da data da transagao; 

b) para uma entidade no exterior que opera em uma economia 
hiperinflacionaria e converte suas demonstragoes comparadas para a 
moeda de outra economia hiperinflacionaria, tanto os itens patrimoniais 
quanta os itens de resultado devem ser convertidos pela taxa de 
fechamento adotada para o balango patrimonial publicado mais 
recentemente; 

c) para uma entidade no exterior cuja moeda funcional e de uma economia 
hiperinflacionaria, a conversao de suas demonstragoes para uma 
moeda de uma economia que nao e hiperinflacionaria, todos os valores 
devem ser convertidos pela taxa de cambia da data do balango mais 
relevante, utilizado na comparagao. 

7.8.7. Quando as Demonstragoes Contabeis de uma entidade no exterior sao de data 
diferente daquela da entidade investidora, a diferenga nao deve ser maior que 3 (tres) 
meses, e ajustes devem ser efetuados de efeitos de quaisquer transagoes ou outros 
eventos relevantes que ocorram entre as diferentes datas. 

7.9. BAIXA DE OPERACAO NO EXTERIOR 

7.9.1. Na baixa de investimento no exterior, os valores relativos a variagoes cambiais, 
registrados no patrimonio lfquido devem ser reconhecidos no resultado do 
perfodo. 
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7.10. DIVULGA<;AO 

7.1 0.1. Urn a entidade deve divulgar: 

a) os valores decorrentes das variagoes cambiais registrados em resultado 
ou em patrimonio Hquido; 

b) as razoes pelas quais a moeda de apresentagao e diferente da moeda 
funcional se for o caso; 

c) o fato e as razoes para a mudanga na moeda funcional no perlodo a 
que se referem as Demonstragoes Contabeis, e setal mudanga ocorreu 
em fungao de uma publicagao em outra moeda ou em decorrencia de 
uma operagao relevante no exterior; 

d) declaragao de conformidade com as normas internacionais de 
contabilidade, desde que forem obedecidas todas as determinagoes 
dessas normas. 

7.10.2. Quando uma entidade publica suas Demonstragoes Contabeis ou outra 
informagao sem atender as normas internacionais, deve evidenciar tal situagao, 
identificando, claramente, que tal informagao tern carater suplementar, detalhando a 
moeda na qual a informagao esta sendo divulgada, a moeda funcional da entidade e o 
metodo de conversao usado para determinar a informagao suplementar, ressaltando 
que a mesma nao atende totalmente as normas internacionais. 

7.11. ENTRADA EM VIGOR 

7 .11.1. Esta norma entra em vigor para perlodos que se iniciem em 1 o de janeiro de 
2005 ou posteriores, sendo incentivada sua aplicagao antecipada. 
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8.3 COMPARACOES ENTRE PRATICAS CONTABEIS INTERNACIONAIS (lAS), 
DOS ESTADOS UNIDOS E DO BRASIL 

1. Valoriza~ao de estoques 
Brasil 
Semelhante ao lAS (Lei n° 6404/76 e NPC IBRACON n° 02), exceto que o metodo de 
custo LIFO nao e aceitavel pela legislac;;:ao fiscal e, por isso, e rara sua utilizagao. 

lnternacionais (lAS) 
Os estoques devem ser valorizados pelo custo hist6rico ou pelo valor liquido realizavel, 
dos dois o menor, utilizando-se o FIFO ou o custo medio como metodos preferidos. 
Materias-primas e produtos em processo nao precisam ser levados a valor lfquido 
realizavel, se os produtos acabados finais forem vendidos ao custo ou acima deste. 
A base LIFO e uma alternativa aceitavel; mas, se for adotada, a valorizac;;:ao por meio 
de um dos metodos preferidos deve ser divulgada tambem (lAS n° 2). 
0 custo dos estoques compreende todos os custos de compras, processamento e 
demais custos incorridos para trazer os estoques a uma determinada localizac;;:ao e 
condic;;:ao fisica. 
Os estoques de metais preciosos e commodities usados para atividades de trading 
podem ser registrados pelo valor de mercado (menos as despesas de venda), mesmo 
se este for acima de custo. 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (ARB n° 43),exceto que o LIFO e aceitavel sem necessidade de se 
efetuar a divulgac;;:ao da comparac;;:ao com um outro metodo, conforme exigido pelo lAS. 

lnternacional 
A depreciac;;:ao deve ser alocada numa base sistematica a cada um dos periodos 
contabeis, durante a vida util dos ativos. Nenhum metodo especifico de depreciac;;:ao e 
recomendado, mas o metodo escolhido deve ser aplicado consistentemente. 
A vida util dos bens deve ser revisada periodicamente e as taxas de depreciac;;:ao 
ajustadas (lAS n° 4). 

lnternacional 
Estas demonstrac;;:oes devem ser produzidas como parte integrante das demonstrac;;:oes 
financeiras (lAS n° 7). 

2. Deprecia~ao 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (SFAS n° 93). 
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Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (SFAS n° 95). 

Brasil 
Semelhante ao lAS, na teoria (Pron. IBRACON n° VII). Usualmente segue-se a 
legisla<;ao tributaria. 
Brasil 
Obrigat6ria a apresenta<;ao das demonstra<;oes das origens e aplica<;oes de recursos 
(Lei n° 6404/76). 
As demonstra<;oes de fluxo de caixa podem ser divulgadas como informa<;ao 
suplementar (PO CVM n° 24/92 e NPC IBRACON n° 20). 

3. Demonstrac;oes de fluxos de caixa 
Compara<;oes entre praticas contabeis 8 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (APB n° 20), exceto para as mudan<;as de praticas contabeis, cujo 
efeito deve ser reconhecido no resultado do periodo da mudan<;a. 
Nao existe a possibilidade de tratamento alternative. 

Brasil 
Semelhante ao lAS (PO CVM n° 24/92 e Lei n° 6404/76), exceto que nao existe a 
possibilidade de tratamento alternative. 

4. ltens extraordinarios ou excepcionais, erros fundamentais e alterac;oes em 
praticas contabeis lnternacionais 
ltens extraordinarios ou excepcionais gerados pelas atividades da companhia devem 
ser registrados no resultado do periodo de sua competencia e divulgados 
separadamente. 
Os erros fundamentais nas demonstra<;oes financeiras de periodos anteriores e os 
efeitos das altera<;oes nas praticas contabeis devem ser refletidos por urn ajuste nos 
lucros acumulados no inicio do primeiro periodo apresentado nas demonstra<;oes 
financeiras enos numeros comparatives do periodo anterior. 
Urn tratamento alternative (menos preferido) seria o de registrar estes ajustes no 
resultado do periodo em curso, da mesma maneira que itens extraordinarios ou 
excepcionais (lAS n° 8). 
Compara<;oes entre praticas contabeis 9 

I nternacional 
Custos de pesquisa e desenvolvimento devem ser registrados como despesa. Somente 
podem ser capitalizados os custos de desenvolvimento de urn projeto que satisfa<;a aos 
seguintes criterios: 
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• produto/processo esta definido claramente e os custos atribulveis a ele podem ser 
identificados separadamente; 
• a viabilidade tecnica do produto ja foi demonstrada; 
• a gerencia indicou sua intengao de produzir e colocar no mercado ou utilizar o 
produto/processo; 
• existe uma indicagao clara de urn mercado futuro para o produto/processo ou, se for 
utilizado internamente, sua utilidade e demonstrada claramente; e 
• existem recursos adequados ou estes estarao disponlveis para completar o projeto e 
colocar o processo/produto no mercado. 

5. Despesas de pesquisa e desenvolvimento 

Estados Unidos 
Todos os custos de pesquisa e desenvolvimento sao debitados a resultado do perlodo, 
quando incorridos (SFAS n° 2). 

Brasil 
Podem ser diferidas quase todas as despesas para as quais algum beneflcio futuro e 
esperado (Lei n° 6404/76 e Pron. IBRACON n° VIII). Geralmente a amortizagao segue 
a legislagao tributaria. Comparagoes entre praticas contabeis (continua) 10 

lnternacional 
Os custos de desenvolvimento diferidos devem ser limitados ao que se pode esperar 
recuperar em termos razoaveis das receitas futuras relacionadas, considerando os 
custos de desenvolvimento futuro e os custos de produgao, de venda e de 
administragao relacionados. Os custos de desenvolvimento diferidos devem ser 
alocados aos perlodos contabeis futuros numa base sistematica, relacionada ou com a 
venda, ou com a utilizagao esperada para o produto/processo ou com sua vida util. 0 
saldo de custos de desenvolvimento diferidos deve ser imediatamente baixado (parcial 
ou integralmente) se deixar de existir urn dos cinco criterios supra mencionados ou se o 
saldo, mais os custos futuros descritos acima, exceder as receitas relacionadas 
projetadas no futuro. 
Os custos de desenvolvimento diferidos baixados desta forma podem ser 
recapitalizados se houver uma reversao de circunstancias (lAS n° 9). 

lnternacional 
Perdas contingentes devem ser provisionadas e debitadas na demonstragao de 
resultados, se for provavel que urn ativo tenha sofrido redugao de valor ou que urn 
passivo tenha sido incorrido, dependendo da possibilidade de fazer uma estimativa 
razoavel da perda. 
Perdas contingentes nao provisionadas devem ser divulgadas nas demonstragoes 
financeiras, a menos que a possibilidade de perda seja remota. 
Ganhos contingentes devem ser reconhecidos somente na realizagao. 
Eventos materiais que ocorrem depois da data do balango exigem ajustes nas 
demonstragoes financeiras somente se fornecerem evidencias adicionais para fatos ja 
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existentes na data do balango ou se indicarem que a premissa da continuidade das 
operagoes, no todo ou em parte, nao e mais razoavel (lAS n° s 10 e 37). 

6. Contingencias e eventos subsequentes 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (SFAS n° 5), exceto que a provisao para custos de garantia de 
produto e exigida especificamente. 

Brasil 
Semelhante ao lAS (NBC-T n° 4 e Pron. IBRACON n° XXII). 
Comparagoes entre praticas contabeis 12 

lnternacional 
Contratos em Iongo prazo devem ser registrados de acordo com o "estagio de 
acabamento". 
Quando seus resultados nao podem ser estimados razoavelmente, deve-se reconhecer 
as receitas somente na extensao dos custos incorridos daqueles contratos que sao 
passfveis de recuperac;ao. 
0 criteria de "estagio de acabamento" deve ser utilizado quando o resultado do contrato 
pode ser previsto com razoavel seguranga. 
A perda relacionada a um contrato deve ser provisionada assim que for identificada, 
abrangendo perdas incorridas ate a data e perdas futuras ate o fim do contrato (lAS n° 
11 ). 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (ARB n° 45). 

Brasil 
Semelhante ao lAS (Pron. IBRACON n° XVII). 

7. Contratos em Iongo prazo 
Comparagoes entre praticas contabeis 13 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (SFAS n° 1 09); contudo, as exigencias do GAAP americana sao 
mais detalhadas e especificam somente o metoda de passive. 
Ativos fiscais diferidos, relatives a prejufzos fiscais, devem ser contabilizados e uma 
provisao para desvalorizagao, quando aplicavel, constitufda. 
A provisao deve ser estornada na medida em que a utilizagao desses prejufzos for 
mais provavel. 

I nternacional 
Impastos devem ser registrados nas demonstragoes financeiras pelo princfpio da 
competencia, utilizando-se o metoda do passive. 
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Pode-se usar a base de caixa para as diferengas temporais que nao deverao reverter 
no futuro previslvel. 
Urn saldo de credito fiscal produzido em fungao de diferenc;as temporarias s6 pode ser 
contabilizado se existir perspectiva razoavel da realizac;ao. 
S6 se deve criar urn ativo de impasto diferido decorrente de prejulzos fiscais se for 
"provavel" a existencia de Iueras tributaveis futures que permitirao sua realizac;ao (lAS 
n° 12). 
Deve-se fornecer revelagao da relac;ao entre a despesa de impasto eo resultado antes 
do impasto comparativamente com as aHquotas nominais aplicaveis. 

Brasil 
Semelhante ao lAS, usando o metoda de passive (NPC IBRACON n° 25 e Delib. CVM 
n° 273/98). 

8. lmpostos sobre a renda 
Comparac;oes entre praticas contabeis 14 

9. Relat6rio por segmento lnternacional 
As vendas, os resultados, os ativos e os passives empregados em cada segmento de 
neg6cio e regiao geografica devem ser reportados separadamente nas demonstragoes 
financeiras (lAS n° 14). 
A entidade deve identificar e apresentar as informagoes por segmento baseada no 
sistema de informac;oes utilizado no gerenciamento de suas operagoes. 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (SFAS n° 131); contudo, as exigencias do GAAP americana sao 
mais detalhadas. 

Brasil 
Nao se reporta por segmento. 
Comparac;oes entre praticas contabeis 15 

Brasil 
Semelhante ao lAS (NPC IBRACON n° 24 e Delib. CVM n° 183/95), exceto que o 
impasto de renda passive diferido, resultante da reavaliac;ao, deve ser registrado. 
Na hip6tese de laudos de avaliagao indicarem que o total apurado, no conjunto, e 
inferior ao valor contabil dos bens correspondentes, devem ser observados os 
procedimentos a seguir descritos. 
• Quando de uma primeira avaliac;ao ou quando nao houver saldo na reserva de 
reavaliac;ao, nao cabe o reconhecimento negative. 
Todavia, a empresa devera verificar se o valor Hquido contabil dos ativos, considerados 
em conjunto, e recuperavel por meio de suas operagoes futuras. 

Estados Unidos 
Nao permite a reavaliagao de imobilizado. 
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Na venda ou baixa de bens im6veis, existem salvaguardas para evitar o 
reconhecimento do Iuera (todo ou parte) em situac;oes nas quais o vendedor pode 
incorrer em custos futuros ou em situac;oes nas quais o vendedor assinou uma opc;ao 
de recompra par urn prec;o fixo (SFAS 66). 

lnternacional 
lmobilizac;oes devem ser registradas pelo custo hist6rico (tratamento recomendado). 
Os custos de financiamento atribufveis diretamente a construc;ao de imobilizado sao 
capitalizados. 
Como urn tratamento alternative, a reavaliac;ao do imobilizado e permitida. Se urn ativo 
for reavaliado, a categoria inteira dos ativos deve ser reavaliada. As reavaliac;oes 
devem ser atualizadas regularmente. 
Os superavites de reavaliac;ao sao creditados a uma reserva de reavaliac;ao, a menos 
que estes revertam uma deficiencia previamente debitada na demonstrac;ao de 
resultados. 
As deficiencias sao registradas no resultado, a menos que revertam urn superavit pelo 
mesmo valor ou valor inferior previamente gerado pelo mesmo ativo. 0 calculo da 
deficiencia e na base de "item par item". 
Ao baixar urn ativo reavaliado, o superavit da reavaliac;ao e transferido para Iueras 
acumulados {lAS n° s 16 e 23). 

1 0. lmobilizado 
Comparac;oes entre praticas contabeis (continua) (continua) 16 

lnternacional 
Veja o item 24 sabre valor de recuperac;ao (impairment) de ativos. 

Brasil 
Quando isto nao ocorrer, o valor lfquido contabil deve ser reduzido ao valor de 
recuperac;ao. 
Esta reduc;ao somente deve ocorrer se for considerada nao-temporaria. 
• Quando houver saldo, o efeito deve ser revertido da reserva constitufda 
anteriormente, considerando o efeito da provisao para impasto de renda diferido 
correspondents. 
• Quando o saldo da reserva for insuficiente para a contabilizac;ao da reduc;ao do ativo, 
representara que o valor de mercado e inferior ao valor de custo, devendo ser 
constitufda uma provisao para perdas, lanc;ando a contrapartida como despesa nao
operacional. 
Os custos de financiamentos atribufveis diretamente a construc;ao de imobilizado sao 
capitalizaveis. 
Comparac;oes entre praticas contabeis 17 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (SFAS n° s 13 e 28). 
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ARRENDATARIO 
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Urn leasing financeiro deve ser refletido no balango do arrendatario pelo registro de urn 
ativo e urn passivo em valores iguais no infcio do lease, pelo valor de mercado do ativo 
arrendado ou, se menor, pelo valor presente das prestagoes. 
As prestagoes do bern arrendado devem ser alocadas entre despesa financeira e 
redugao do passivo em aberto. A despesa financeira deve ser alocada ao Iongo do 
termo do leasing, a fim de produzir uma taxa de juros constants sobre o saldo 
remanescente do passivo para cada perfodo. 
Urn leasing financeiro gera uma despesa de depreciagao para o ativo, bern como uma 
despesa financeira para cada perfodo contabil. A politica de depreciagao para ativos 
arrendados deve ser consistente com a polftica para ativos pr6prios depreciaveis. 

Brasil 
Todos os leasings sao considerados operacionais. A receita de venda em transagao 
venda e leaseback e registrada pelo valor nominal, nao importando as circunstancias. 
Certas divulgagoes em notas explicativas sao requeridas (PO CVM n° 15/87). 

11. Arrendamento (Leasing) 
Comparagoes entre praticas contabeis 

I nternacional 
Se nao for certo que o arrendatario obtera a propriedade do bern no final do contrato, o 
ativo deve ser totalmente depreciado pelo me nor perfodo entre o contrato de leasing ou 
sua vida util. 
0 debito nos resultados num leasing operacional deve ser a despesa de aluguel para o 
perfodo contabil. 
Se uma transagao de venda e leaseback resulta em urn leasing financeiro, qualquer 
excesso do valor de venda sobre o valor de livros deve ser diferido durante o perfodo 
do leasing. 
Se uma transagao de venda e leaseback resulta em urn leasing operacional, o lucro ou 
a perda deve ser reconhecido imediatamente no resultado. Se existir qualquer 
diferenga entre o prego de venda e o valor de mercado num leasing operacional, tal 
diferenga deve ser amortizada, ao Iongo do perfodo de uso do ativo (lAS n° 17). 

I nternacional 
ARRENDADOR 
Os ativos arrendados como urn leasing financeiro devem ser registrados como contas a 
receber (nao como ativo imobilizado), pelo valor liquido de investimento no contrato de 
leasing. 
A receita financeira relacionada ao leasing financeiro e reconhecida por uma taxa de 
retorno constants sobre o investimento lfquido residual do arrendador ou, no 
investimento valorizado, pelo seu fluxo de caixa futuro. 
Os ativos arrendados como urn leasing operacional devem ser registrados como ativo 
imobilizado. A receita de aluguel e reconhecida linearmente pelo prazo do contrato ou, 
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conforme caracterfsticas do leasing pactuado, por outro criteria que seja mais 
apropriado. 

I nternacional 
As receitas sao essencialmente reconhecidas quando da performance de venda, i.e. 
houve toda a transferencia dos riscos e possfveis ganhos associados com a 
propriedade de ativos, a entrega de servigos, etc. 0 reconhecimento pelo metodo de 
regime de competencia e utilizado para juros e royalties (lAS n° 18). 
Veja o item 7 a respeito de contratos em Iongo prazo. 

I nternacional 
0 metodo de avaliagao atuarial e o da unidade de credito projetada, sendo a data do 
balango a data-base de mensuragao. A alocagao dos beneffcios comega quando o 
empregado adere ao plano de beneffcios e termina quando o direito ao beneffcio nao e 
mais condicionado aos servigos a serem prestados no futuro. 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (ARB n° 43 e SFAS n° 48), exceto que condigoes especfficas sao 
estabelecidas para o reconhecimento de receita, onde existe o direito de retorno do 
cliente. 

Estados Unidos 
0 metodo de avaliagao atuarial e 0 da unidade de credito projetada e a data-base de 
mensuragao pode ser de ate tres meses da data do balango. 

Brasil 
Semelhante ao lAS (Pron. IBRACON n° XIV), exceto que as vendas de bens e servigos 
sao normalmente registradas quando a Nota Fiscal e emitida. 

Brasil 
Geralmente, as contribuigoes a aposentadoria sao registradas na demonstragao de 
resultados da patrocinadora, na medida em que as contribuigoes sao pagas. 
Sao exigidas certas divulgagoes em notas explicativas (POs CVM n° s 21/90 e 24/92). 

12. Reconhecimento de receita 

13. Beneficios de aposentadoria 

Brasil 
Outros beneficios de aposentadoria nem sempre sao registrados pelo regime de 
competencia. 
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Estados Unidos 
A alocagao dos beneffcios comega quando o plano garante o credito e termina ao final 
do tempo de servigo (custos de aposentadoria) ou quando o empregado se torna 
completamente elegfvel (outros beneffcios p6s-emprego). 
0 custo de servigo passado e amortizado pelo tempo de servigo remanescente. 
A taxa de desconto a ser utilizada deve ser aquela pela qual as obrigagoes do plano 
serao liquidadas. 
Ganhos e perdas atuariais sao tratados da mesma forma que o lAS. 
A avaliagao dos ativos do plano e feita pelo valor justo (preferencia pelo valor de 
mercado). 
Na patrocinadora, nao ha limitagao no reconhecimento de um eventual ativo. 

lnternacional 
0 custo de servigo passado e amortizado pelo perfodo medio em que os beneffcios se 
tornem elegfveis. 
A taxa de desconto utilizada e a taxa para papeis de alta qualidade na data do balango, 
consistente com a moeda e os termos dos beneffcios. 
Ganhos e perdas atuariais ate o limite de 1 0% nao precisam ser registrados. Acima 
deste limite amortiza-se pelo tempo residual que os beneffcios se tornam elegfveis. A 
avaliagao dos ativos do plano e feita pelo valor justo. 
Na patrocinadora, o reconhecimento de eventual ativo fica limitado ao valor de perdas 
atuariais e custo do servigo nao reconhecidos, Hquidos do valor presente de 
reembolsos disponfveis e eventuais redugoes nas contribuigoes futuras. 
Comparagoes entre praticas contabeis (continua) (continua) 22 

Estados Unidos 
Pianos multipatrocinados, com caracterfsticas de beneffcio definido sao contabilizados 
como pianos de contribuigao definida (SFAS n° s 87 e 106). 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS. 

lnternacional 
Pianos multipatrocinados, com caracterfsticas de beneffcios definidos sao 
contabilizados como pianos de beneffcios definidos (lAS n° 19). 

lnternacional 
lncentivos governamentais, incluindo os nao-monetarios, por seu valor de mercado, 
nao devem ser registrados ate que haja seguranga razoavel de que (i) o 
empreendimento atendera as condigoes do incentivo e (ii) o incentivo sera recebido. As 
receitas dos incentivos devem ser reconhecidas sistematicamente no resultado durante 
os perfodos necessaries para contrapo-las com os custos relacionados. Os incentivos 
governamentais nao podem ser creditados diretamente no patrimonio Hquido. 



14. Incentives governamentais 
Brasil 
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Os incentives governamentais sao registrados quando recebidos e nao sao associados 
a vida do projeto ou ativo. 0 incentive mais comum (o incentive fiscal de impasto de 
renda) nao transita pelo resultado do periodo (Lei n° 6404/76). 

I nternacional 
Urn incentive para compensar despesas/prejuizos ja incorridos ou para dar apoio 
financeiro imediato ao empreendimento sem nenhum custo adicional relacionado deve 
ser creditado a demonstragao de resultado no periodo em que se tornar realizavel (lAS 
n° 20). 

I nternacional 
Transagoes em moeda estrangeira devem ser registradas usando-se a taxa da data da 
transagao. 
Em cada data de balango, os itens monetarios em moeda estrangeira devem ser 
convertidos a taxa de fechamento, a menos que exista urn contrato de cambia futuro. 
Neste caso, utiliza-se a taxa do contrato. 

15. Cambio 
Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (SFAS n° 52). 
Os ganhos ou perdas num contrato de cambia futuro utilizado como urn hedge sao 
diferidos ate que termine a transagao correlata do hedge. 

Brasil 
Semelhante ao lAS (Lei n° 6404/76, Pron. IBRACON n° XVIII e Delib. CVM n° 28/86), 
porem nao existe tratamento especial para hedges. 
As demonstragoes financeiras das subsidiarias estrangeiras (demonstragao de 
resultado e balangos) sao convertidas na taxa do fechamento, a menos que a 
subsidiaria seja baseada num ambients hiperinflacionario, sem nenhum sistema de 
corregao monetaria. 

Brasil 
Nesta circunstancia, usa-se a taxa hist6rica de conversao ou price level accounting. 

lnternacional 
Se as transagoes em moedas estrangeiras sao assim designadas e fornecem urn 
hedge contra o investimento liquido numa entidade estrangeira, as diferengas de 
cambia a que ocorrem devem ser levadas ao patrimonio liquido, na medida em que sao 
cobertas pelas diferengas cambiais originadas pelo investimento liquido. 
Os seguintes procedimentos devem ser aplicados para converter as demonstragoes 
financeiras de uma entidade estrangeira para futura consolidagao: 
• ativos e passives, monetarios e nao-monetarios, sao convertidos a taxa de 
fechamento; 
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• a diferenga cambial resultants da conversao de urn investimento inicial liquido na 
empresa estrangeira, a taxa de cambia diferente da que foi registrada anteriormente, e 
registrada diretamente em patrimonio liquido; 
• os itens do resultado sao convertidos as taxas de cambia prevalecentes nas datas 
das transagoes (ou numa taxa media que a elas se aproxime); as diferengas que 
resultam da conversao de itens de resultado por taxas de cambia diferentes da do 
fechamento, enquanto 0 balango e convertido a taxa de cambia de fechamento, sao 
registradas no patrimonio liquido; e 
• quaisquer diferengas de cambia geradas por outras mutagoes de patrimonio liquido 
na entidade estrangeira sao reconhecidas em patrimonio liquido. 
Se as demonstragoes financeiras de uma entidade estrangeira sao afetadas por altas 
taxas de inflagao, elas devem ser ajustadas para efeitos de alteragao de pregos antes 
do processo de conversao. Alternativamente, pode-se aplicar a "remedigao" na "moeda 
de relat6rio" (lAS n° 21 e lAS n° 29 para paises com alta inflagao). 
Comparagoes entre praticas contabeis 26 

I nternacional 
Uma aquisigao de neg6cio ou de uma empresa e contabilizada pelo seu custo de 
aquisigao, sendo este o valor equivalents em numerario ao valor justo, dos ativos 
liquidos da outra entidade, mais outros custos atribuiveis a aquisigao, na data da 
compra ou em que se assuma seu controls. 
A partir da data da aquisigao, o comprador incorpora, na sua demonstragao de 
resultados, os resultados da operagao da entidade adquirida e reconhece no balango 
os ativos e passivos adquiridos, alem de qualquer agio ou desagio oriundo da 
aquisigao. 
0 excesso do custo de aquisigao sobre o valor justo dos ativos liquidos adquiridos na 
data da aquisigao e considerado como agio e contabilizado como urn ativo. 
Nao se pode registrar, na aquisigao, uma provisao contra perdas operacionais futuras. 
Contudo, passivos resultantes de uma aquisigao podem ser reconhecidos (i.e. custos 
de fechamentos de fabricas para operagoes incidentais). 

16. Combina~oes de empresas 
Brasil 
0 metoda de fusao e permitido. 
No metoda de aquisigao nao se adota o tratamento de valor justo. 
0 agio ou desagio computados na ocasiao da aquisigao ou subscrigao do investimento 
dever ser contabilizado com indicagao do fundamento economico que o originou. 0 
agio ou desagio deve ser amortizado de acordo com o fundamento economico que o 
determinou. 
0 agio nao justificado pelo fundamento economico deve ser integralmente reconhecido 
como perda. 
No caso de desagio sem fundamento economico, sua amortizagao somente e 
registrada na baixa por alienagao ou perecimento do investimento (lnstr. CVM n° 
247/96). 
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Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (APB n° 16), exceto que permite a amortiza9ao de agio em ate 40 
anos, em bases justificaveis, e nao permite a alternativa de deferimento bruto para agio 
negativo. 

lnternacional 
0 agio capitalizado que resulta de uma aquisi9ao deve ser amortizado por urn perfodo 
que nao exceda a 5 anos, embora, em circunstancias justificaveis, seja permitido em 
ate 20 anos. 
0 agio negativo e deduzido proporcionalmente do valor justo de outros ativos nao
monetarios adquiridos e qualquer excesso e diferido e registrado no resultado ao Iongo 
de urn perfodo que nao exceda 5 anos, embora, em circunstancias justificaveis, seja 
permitido amortiza-lo em ate 20 anos. 
Alternativamente, o valor total do desagio pode ser diferido e amortizado (lAS n° 22). 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (SFAS n° 115), exceto que existem exigencias especfficas para 
tftulos de renda variavel com urn valor de mercado facilmente determinavel e para 
todos os titulos de renda fixa. Sao eles: 
• titulos mantidos ate a data do vencimento - registrado pelo custo atualizado pelos 
rendimentos apropriados pelo tempo transcorrido; 
• tftulos mobiliarios - registrado pelo valor de mercado; 
• outros - registrados pelo valor de mercado mas, diferentemente dos outros casos, 
creditar/debitar ganhos e perdas nao realizados em conta especffica do patrimonio 
Hquido, ao inves de registrar em resultado. 

Brasil 
Semelhante ao lAS (Lei n° 6404/76), exceto para os investimentos classificaveis no 
ativo circulante, que devem ser registrados pelo valor Hquido de realiza9ao. 
lnvestimentos imobiliarios sao registrados como imobilizado e nao ha obriga9ao de 
reavalia-los. 

• DA REAVALIA<;AO DE INVESTIMENTOS 
A Lei n° 6404/76 menciona que a reserva de reavalia9ao pode ser feita para os 
elementos do ativo, o que pode dar entendimento de abranger itens como 
investimentos, ativo diferido e estoques; porem, usualmente, aplica-se para bens do 
ativo imobilizado. 

lnternacional 
Os investimentos classificados no balan9o como ativos circulantes devem ser 
registrados ou pelo valor de mercado ou pelo valor que for menor, entre o custo e o 
valor de mercado. 
lnvestimentos classificados como ativos em Iongo prazo devem ser registrados no 
balan9o: 
• pelo custo; ou 
• por valores reavaliados; ou 
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• no caso de tftulos mobiliarios, pelo menor entre o de custo e o valor de mercado, 
determinado em base global da carteira. 
Se valores reavaliados sao usados, uma poHtica para a frequencia das reavaliag5es 
deve ser adotada e cada categoria inteira de investimentos em Iongo prazo deve ser 
reavaliada ao mesmo tempo. 
0 valor registrado de todos os investimentos em Iongo prazo deve ser reduzido, a fim 
de reconhecer-se urn decrescimo que nao seja temporario no valor dos investimentos, 
sendo tais redu<;oes determinadas e efetuadas para cada investimento, 
individualmente. 

17. lnvestimentos 
lnternacional 
Urn aumento no valor registrado devido a reavalia<;ao de investimentos em Iongo prazo 
deve ser creditado ao patrimonio llquido, como urn superavit ou excesso de 
reavalia<;ao, a menos que este aumento reverta urn deficit de uma reavalia<;ao previa. 
Da mesma maneira, urn decrescimo no valor registrado deve ser debitado em lucros e 
perdas, a nao ser que reverta urn superavit anterior. 
lnvestimentos imobiliarios podem ser classificados no imobilizado (veja item 1 0) ou 
tratados como investimentos em Iongo prazo (lAS n° 25). 
Veja item 20 sobre instrumentos financeiros. 

Estados Unidos 
lnvestimentos imobiliarios sao considerados imobilizado. 
Reavalia<;oes nao sao permitidas. 

Brasil 
A NPC n° 24 do IBRACON e a CVM, na sua Delibera<;ao n° 183, restringem a 
reavalia<;ao apenas para itens tangfveis do ativo imobilizado, desde que nao seja 
prevista sua descontinuidade operacional. Compara<;oes entre praticas contabeis 30 

Brasil 
Semelhante ao lAS (lnstr. CVM n° 247/96), exceto que: 
• as Demonstra<;oes Financeiras Consolidadas devem ser elaboradas apenas por 
companhia aberta; 
• as demonstra<;oes financeiras de uma subsidiaria consolidada podem ter uma 
defasagem maxima de datas de dois meses. 

18. Consolida~ao e investimentos em subsidiarias e afiliadas 
lnternacional 
Uma controladora, que nao e em si uma subsidiaria, deve preparar demonstra<;oes 
financeiras consolidadas. 
Todas as subsidiarias devem ser consolidadas, exceto quando: 
a) o controls e temporario, porque a subsidiaria foi adquirida e controlada 
exclusivamente para uma venda subsequente num futuro proximo; 
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b) a subsidiaria opera sob severas restric;oes em Iongo prazo, as quais afetam 
significativamente sua capacidade de transferir recursos a controladora. 
Subsidiarias excluidas devem ser registradas como investimentos em Iongo prazo 
(conforme item 17). 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (SFAS n° 94 e APB n° 18), exceto quando: 
• subsidiarias sao definidas como controladoras majoritarias do direitos a voto; 
• uma influencia significativa e presumida quando uma empresa e possuidora de 20% 
a 50% das ac;oes com direito a voto; e 
• nao ha exigencia especifica com relac;ao a defasagem das datas entre as 
demonstrac;oes financeiras da subsidiaria e da controladora. 
Comparac;oes entre praticas contabeis 31 

lnternacional 
Nas demonstrac;oes financeiras separadas da controladora, investimentos em afiliadas 
e subsidiarias devem ser avaliados pelo metodo de equivalencia patrimonial, a menos 
que as circunstancias "a" e "b" anotadas acima sejam aplicaveis ou, se o investidor 
deixar de ter influencia significativa, embora continue com o investimento. Nestas 
condic;oes, registra-se a afiliada como investimento em Iongo prazo (conforme item 17, 
ja mencionado). 
As demonstrac;oes financeiras de uma subsidiaria consolidada podem conter uma 
defasagem maxima de tres meses em relac;ao a data das demonstrac;oes financeiras 
da controladora. Os eventos e transac;oes significativas entre as duas datas devem ser 
reconhecidas. 
Uma subsidiaria e definida como urn empreendimento ou empresa controlada pela 
controladora. 
Uma afiliada e definida como uma empresa sobre a qual a controladora tern influencia 
significativa (lAS n° s 27 e 28). 
Comparac;oes entre praticas contabeis 32 

Estados Unidos 
Somente o metodo de equivalencia patrimonial e utilizado para joint ventures (SFAS n° 
94 e APB n° 18). 

Brasil 
Semelhante ao GAAP americano para joint ventures, por meio de uma empresa 
legalmente constituida. Uma joint venture que nao esta constituida dentro de uma 
empresa nao e uma estrutura legal viavel no Brasil. 
Semelhante ao lAS para consolidac;ao proporcional em joint ventures (lnstr. CVM n° 
247/96). 

lnternacional 
A participac;ao de urn grupo numa joint venture pode ser registrada pelo metodo de 
equivalencia patrimonial ou por consolidac;ao proporcional, a menos que as condic;oes 
"a" e "b" especificadas para as subsidiarias no item 18 sejam aplicaveis. Em tais 
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circunstancias, uma joint venture pode ser registrada como urn investimento em Iongo 
prazo. 
Se urn dos s6cios da joint venture deixar de possuir controle conjunto sobre o 
empreendimento, deve-se cessar imediatamente a consolidac;ao proporcional ou, se 
perder influencia na conduc;ao da joint venture, deve cessar imediatamente a aplicac;ao 
da equivalencia patrimonial (lAS n° 31). 

19. Joint ventures 
Comparac;oes entre praticas contabeis 33 

20. lnstrumentos financeiros 
I nternacional 
Todos os ativos e passives financeiros, incluindo derivatives, devem ser registrados no 
balanc;o (inicialmente pelo seu valor de custo, incluindo-se o custo da transac;ao). 
lnstrumentos financeiros devem ser avaliados pelo seu valor justo, exceto emprestimos 
e recebfveis originados pela entidade e nao mantidos para negociac;ao e outros 
investimentos com prazo de vencimento fixo, como financiamentos securitizados e 
ac;oes preferenciais obrigatoriamente amortizaveis, os quais a empresa pretende e tern 
a responsabilidade de manter ate o vencimento. 
Esses instrumentos devem ser mantidos pelo valor de custo. 
Variac;oes no valor justo dos instrumentos financeiros podem ser reconhecidas 
integralmente no resultado do perfodo ou reportadas no patrimonio lfquido, ate a data 
de sua venda ou realizac;ao de ganho/perda, que entao devera ser reportada no 
resultado do perfodo. 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS, exceto que todas as variac;oes no valor justo dos instrumentos 
financeiros (outros que nao trtulos mobiliarios de trading e titulos a serem mantidos ate 
o vencimento), devem ser reportadas no patrimonio Hquido ate a data de sua venda ou 
realizac;ao de ganho/perda, quando, entao, sera reportado no resultado do perlodo 
(SFAS n° 115). 
A forma de contabilizac;ao das variac;oes no valor justo de derivatives (que sao 
ganho/perda) depende da utilizac;ao prevista para o derivative eo seu resultado (SFAS 
n° 133). 

Brasil 
Os instrumentos financeiros devem ser revelados em nota explicativa, estimando-se 
seu valor de mercado ou seu valor presente ajustado por uma taxa para investimento 
de natureza, risco e prazos similares (lnstr. CVM n° 235/95). 

lnternacional 
Essa segunda opc;ao nao e valida para instrumentos financeiros mantidos para 
negociac;ao. A contabilizac;ao de hedge e permitida em determinadas circunstancias, 
desde que sua relac;ao seja claramente definida, mensuravel e efetiva; para hedge de 
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uma posigao lfquida de balango nao e permitida essa forma de contabilizagao (lAS n° 
39). 

lnternacional 
Nenhuma exigencia especffica. 

21. Dfvidas em mora e reestrutura~ao de dfvida 
Estados Unidos 
Dlvidas em mora devem ser registradas pelo valor presents da receita esperada no 
futuro, a menos que exista provisao contabil. Neste caso, a provisao sera ajustada. 
A divida perdoada numa reestruturagao e debitada no resultado pelo emprestador e 
creditada no resultado pelo tomador do emprestimo (SFAS n° s 15 e 114). 

Brasil 
Divida em mora e registrada por custo, a menos que uma redugao permanents no valor 
seja projetada. Neste caso, registra-se uma provisao (Lei n° 6404/76). 
Dividas perdoadas sao registradas de forma semelhante ao GAAP americana. 

22. Ativos intangfveis (excluindo agio) 
lnternacional 
Podem ser registrados quando se tratar de urn recurso que a entidade controla, 
resultants de eventos passados e considerando que beneficios economicos futuros 
serao extraldos e esses valores podem ser razoavelmente mensurados. 
Agios, marcas, logotipos, trtulos de obras e lista de clientes gerados internamente nao 
podem ser considerados como ativos. 
Existe urn pressuposto que a amortizac;ao nao deve ser superior a 20 anos, exceto em 
raras circunstancias (lAS n° 38). 

Estados Unidos 
Registrados pelo custo e amortizados ao Iongo da vida util esperada, mas nao 
excedendo ha 40 anos. 
Os custos relacionados com ativos intanglveis desenvolvidos internamente, os quais 
nao sao identificaveis separadamente, tern vida util indeterminada ou sao inerentes, 
numa empresa em continuidade, devem ser amortizados quando incorridos. 
As diminuigoes permanentes no valor de intanglveis devem ser registradas 
imediatamente (APB n° 17 e ARB n° 43). 

Brasil 
Nenhuma exigencia especlfica. 
Deve-se levar em consideragao os beneflcios futuros gerados pelo ativo e sua 
recuperagao, para determinar a necessidade de sua desvalorizac;ao (Lei n° 6404/76). 

23. Empreendimentos em fase pre-operacional lnternacional 
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Despesas incorridas por urn empreendimento em fase pre-operacional devem ser 
registradas imediatamente no resultado, a menos que sejam de natureza capitalizavel 
como ativo fixo {lAS n° 38). 

lnternacional 
Se o valor registrado do ativo for superior a seu valor de recupera9ao, uma provisao 
para ajusta-lo ao seu valor de recupera9ao deve ser constitulda. 
Essa regra aplica-se a todos os ativos, exceto estoques, contratos de constru9ao, 
impastos diferidos, ativos financeiros e beneflcios a empregados. 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (SFAS n° 7). 

Estados Unidos 
Semelhante ao lAS (SFAS n° 121), exceto que se aplica a ativos de Iongo prazo, 
intanglveis identificaveis e agios associados com os ativos de Iongo prazo. 

Brasil 
Todos os custos de urn empreendimento em fase pre-operacional, alem dos custos 
capitalizados normalmente como ativos fixos, sao capitalizados como ativos diferidos, a 
serem amortizados a partir da data de inicio das atividades, para urn prazo minima de 
cinco anos e maximo de dez anos (Lei n° 6404/76 e Pron. IBRACON n° VIII). 

Brasil 
Como principia, todos os ativos constantes do balan9o devem ser recuperaveis (NPC 
n° 24 do IBRACON e Delib. CVM n° 183/95). 

24. Recupera~ao de ativos 
Urn ativo e considerado irrecuperavel quando seu valor registrado e maior que seu 
valor recuperavel. Valor de recupera9ao e o pre9o lfquido de venda ou o valor de uso; 
dos dais o maior. Valor de uso e o valor presents do fluxo de caixa estimado, 
decorrente do uso continuado de urn ativo e de sua disposi9ao no final de sua vida util. 
A determina9ao do valor de recupera9ao deve ser feita sempre que houver indlcios de 
problemas de recupera9ao de urn determinado ativo. lndicios podem ser o decllnio no 
valor de mercado do ativo, mudan9as de taxas de juros, obsolescencia, danos flsicos, 
pianos de reestrutura9ao, etc. (lAS n° 36). 

Estados Unidos 
Caso existam evidencias de problemas de recupera9ao, efetua-se o teste de 
recupera9ao, ou seja, apura-se o fluxo de caixa estimado pelo uso do ativo, sem 
efetuar o desconto a valor presents. Se o fluxo de caixa nao descontado for inferior ao 
valor de livros, deve-se apurar o valor justa dos ativos e registrar, em seguida, uma 
provisao para perdas com recupera9ao. 0 valor de recupera9ao e o valor justa do ativo, 
que e mais bern expresso pelo seu valor de mercado. Se este nao existir ou nao for 
confiavel, utiliza-se o valor de mercado de urn ativo com caracterlsticas similares. Se 
ainda nao houver esta informa9ao, efetua-se a proje9ao do fluxo de caixa pela 
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utilizagao do ativo, descontando-se seu valor presente. Especificamente para ativos 
descontinuados, valoriza-se pelo valor justo menos os custos para vende-los. 

Brasil 
Define valor de recuperagao para o ativo imobilizado como sendo o montante que a 
entidade espera recuperar pelo uso futuro nas suas operagoes, incluindo seu valor 
residual na baixa. A entidade deve fazer acompanhamentos peri6dicos, com o objetivo 
de verificar se o valor de recuperagao esta inferior ao valor Hquido contabil. Quando 
isso ocorre o valor contabil deve ser ajustado ao valor de recuperagao. Todavia, tal 
redugao somente deve ocorrer se for considerada nao temporaria. 

Fonte: Resumo do compendia angariado da empresa de Auditoria; 
- Delloite. 
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8.4 ANALISE DA CONFORMIDADE ENTRE AS NORMAS 

ANALISE DA CONFORMIDADE ENTRE A lAS 35 E AS DIRECTIVAS EUROPEIAS 
EM MATERIA DE CONTABILIDADE 

1. INTRODUCAO 

A lAS 35 sabre "Cessac;ao parcial da explorac;ao", foi emitida pelo "International 
Accounting Standards Committee" em Junho de 1998. Aplica-se as contas respeitantes 
aos periodos com inicio em ou ap6s 1 de Janeiro de 1999, embora se considere 
desejavel que a sua aplicac;ao tenha inicio antes desta data. 

0 Comite de Contacto analisou a lAS 35 no contexte das Directivas contabilisticas 
europeias, e enumerou, nos paragrafos seguintes, as questoes que deverao ser tidas 
em considerac;ao ao decidir se, e em que medida, a lAS 35 deve ser aplicada as 
jurisdic;oes europeias. 

2. QUESTCES ESPECiFICAS 

Norma respeitante apenas as informat;oes a prestar A lAS 35 diz apenas respeito as 
informac;oes a prestar. 

Nao contem qualquer regra especifica em materia de reconhecimento ou de 
valorimetria, apesar de exigir que as provisoes para a cessac;ao parcial da explorac;ao 
sejam calculadas de acordo com a lAS 36 "Diminuic;ao do valor dos actives" e com a 
lAS 37 "Provisoes, passives eventuais e actives eventuais". Refere tambem a 
relevancia da lAS 19, "Beneficios para os empregados", e da lAS 16 "Terrenos, 
edificios e equipamentos". A conformidade destas lAS com as directivas europeias em 
materia de contabilidade e analisada em documentos distintos. 

A maier parte das informac;oes exigidas deve ser prestada no anexo as contas. Estas 
informac;oes de tipo descritivo tern urn caracter adicional face aos requisites das 
directivas, nao constituindo par conseguinte qualquer fonte de conflito. 

Nos mapas principais das contas as sociedades sao: 

(a) obrigadas a indicar os Iueras ou perdas na alienac;ao de actives (ou na 
liquidagao de passives) no que diz respeito as actividades que cessam e ao 
impasto com eles relacionado (n° 39); e 

(b) incentivadas a indicar (n° 40): 
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(i) as receitas, despesas e resultados antes de impastos da parte da 
exploragao que e encerrada, bern como o impasto associado; e 

(ii) os cash flows liquidos imputaveis ao funcionamento, ao investimento e ao 
financiamento da parte da exploragao que e encerrada. 

As informagoes contidas em a) sao compatfveis com os requisitos das directivas, uma 
vez que lhes sao adicionais. 

Seas informagoes previstas na alfnea b)i) foram prestadas no rosto da demonstragao 
de resultados, nao existe qualquer incompatibilidade com as estruturas "verticais" da 
demonstragao de resultados previstas nos artigos 23° e 25° da Quarta Directiva desde 
que os montantes totais para a totalidade da exploragao sejam fornecidos em 
complemento dos montantes da parte da exploragao que cessa e da parte da 
exploragao que prossegue as operagoes. 

No entanto, para uma sociedade que adopte a estrutura "horizontal" para a 
demonstragao de resultados prevista nos artigos 24° e 26° da Directiva nao e possfvel 
evidenciar os lucros antes de impastos para a parte da exploragao que e encerrada nos 
mapas das contas, uma vez que essas estruturas nao preveem urn resultado a este 
nfvel (apesar de estas informagoes poderem ser prestadas no anexo as contas). 

As informagoes previstas na alinea b) 
ii) afectam a demonstragao das origens e aplicagoes de fundos, sendo por conseguinte 
adicionais, e nao incompatfveis, relativamente aos requisites das directivas. 

3. Conclusao 

A lAS 35 e compatfvel com as directivas contabilfsticas europeias. Todavia, a 
preferencia dada a apresentagao dos resultados antes de impastos da parte da 
exploragao que cessa na demonstragao de resultados nao e compatfvel com a 
utilizagao das estruturas desta conta estabelecidas nos artigos 24° e 26° da Quarta 
Directiva. No entanto, esse conflito pode ser evitado, prestando as informagoes em 
questao no anexo as contas, em Iugar de as prestar na propria demonstragao de 
resultados. 
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8.5 ANALISE DA CONFORMIDADE ENTRE AS DIRECTIVAS EUROPEIAS 

1. lntrodu~ao 

A norma lAS 36 "Diminuigao do valor dos activos" ("Impairment of assets") foi emitida 
pelo International Accounting Standards Committee em Junho de 1998. Essa norma e 
valida para as contas que abrangem os perfodos com infcio em ou ap6s 1 de Julho de 
1999, embora se considers desejavel que a sua aplicagao tenha infcio antes dessa 
data. 

0 Comite de Contacto analisou a lAS 36 no contexto das directivas contabilfsticas 
europeias, e enumerou, nos paragrafos seguintes, as questoes a considerar ao decidir 
se e em que medida se deve aplicar a lAS 36 nas jurisdigoes europeias. 

2. Sintese das questoes a analisar 

Unidades geradoras de receitas 

A lAS 36 (n° 65) exige que, quando possfvel, os activos sejam considerados 
individualmente para efeitos do calculo da sua perda de valor. Quando tal nao seja 
possfvel, todavia, os activos deverao ser agrupados em unidades geradoras de receitas 
(UGR), sendo a sua revisao, para efeitos de calculo da perda de valor, efectuada a 
nfvel dessas UGR, e sendo qualquer depreciagao identificada atribufda aos activos 
dessa UGR. 

Estas regras constituem uma fonte potencial de conflito como n° 1, alfnea e), do artigo 
31° da Quarta Directiva, que preve que "os elementos do activo e do passivo devem 
ser sempre valorizadas separadamente". 

No entanto, pode argumentar-se que o n° 1, alfnea e), do artigo 31° nao se deve aplicar 
por forma a impor uma obrigagao que por vezes e impossfvel de respeitar. 

Consequentemente, se as sociedades aplicarem o n° 65 da lAS 36 de modo estrito, 
darao cumprimento a directiva. Caso tal nao seja possfvel, determinarao o montante 
recuperavel de urn activo individual por referenda a unidade geradora de receitas a 
qual pertence, tal como previsto na lAS 36. Uma vez que a directiva e omissa quanta 
ao procedimento a seguir nesses casos, e evidente que a lAS 36 nao e incompatfvel 
com a directiva a este prop6sito. 

Deve tambem referir-se que a lAS 36 nao reconhece a distingao entre diminuigoes de 
valor temporarias e definitivas. De acordo com a norma, uma perda de valor deve ser 
reconhecida sempre que o montante recuperavel de urn activo seja inferior ao seu valor 
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contabilfstico (ver n° 88), o que significa que todas as depreciagoes deverao, no 
contexto da Quarta Directiva, ser consideradas definitivas. Em virtude de a metodologia 
intrlnseca da lAS 36 para a avaliayao de um prejufzo resultants de uma perda de valor 
assentar nos cash flows descontados, apenas sera reconhecida uma depreciagao 
definitiva, nao sendo as depreciagoes temporarias reveladas pela aplicagao do teste. 

Utiliza(}ao do desconto 

A lAS 36 exige que uma depreciagao seja reconhecida quando o valor contabilfstico 
exceder o montante recuperavel. 0 montante recuperavel consiste no valor mais 
elevado de entre o valor lfquido de venda eo valor de utilizagao, eo valor actuallfquido 
dos cash-flows gerados pelo activo (ou, quando aplicavel, pela CGU). Assim, quando 
um activo consta das contas pelo seu valor de utilizagao, o seu valor contabillstico e um 
montante descontado. A utilizagao do desconto nao e interdita pela Quarta Directiva. 

Deprecia(}ao 
0 n° 1, alfnea b), do artigo 35° da Quarta Directiva dispoe que os elementos do activo 
imobilizado, cuja utilizagao e limitada no tempo, sejam sistematicamente amortizados 
ao Iongo da sua vida util, o que pode considerar-se que implica um ritmo de 
amortizagao mais regular para os activos do que o resultants da aplicagao da lAS 36. 

Simultaneamente, podera referir-se que a lAS 36 preve efectivamente um metodo que 
permite cumprir o requisite adicional do n° 1, subalfnea bb) da alfnea c), do artigo 35° 
da directiva, segundo o qual os elementos do activo imobilizado devem ser objecto de 
correcgoes de valor quando tiver ocorrido qualquer perda de valor permanents. 

Consequentemente, sendo claro que o teste de depreciagao nao constitui um subtipo 
da amortizagao, fornece contudo uma metodologia sistematica para a valorimetria e o 
reconhecimento de uma perda de valor definitiva. 

3. Conclusao 

Nao existe qualquer conflito entre a lAS 36 e as Directivas contabilfsticas. 0 n° 1, 
alfnea e), do artigo 31° da Quarta Directiva dispoe que, em qualquer caso, "os 
elementos das rubricas do activo e do passivo devem ser valorizados separadamente", 
ao passo que a lAS 36 permite, em certas circunstancias, que os activos sejam 
agrupados em unidades geradoras de receitas (UGR), e que a avaliagao da perda de 
valor seja efectuada a nfvel dessas UGR. Todavia, o apuramento de uma perda de 
valor por referenda as UGR apenas e autorizado pela lAS 36 no caso de nao ser 
possfvel estimar o valor recuperavel de um activo individual. Consequentemente, desde 
que as sociedades apliquem de forma rigorosa o previsto no n° 65 da lAS 36, nao 
existe, a este nfvel, qualquer incompatibilidade entre essa norma e a directiva. Tal facto 
significa que as sociedades europeias nao poderao escudar-se no n° 36 da lAS, que 
diz respeito a UGR, para evitar o registo contabilfstico de uma perda de valor 
respeitante a um activo susceptive I de ser avaliado individualmente. 
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8.6 ANALISE DA CONFORMIDADE ENTRE A NORMA lAS 37 E AS DIRECTIVAS 
EUROPEIAS 

1. lntrodu~ao 

A norma lAS 37, "Provisoes, passivos eventuais e activos eventuais", ("Provisions, 
Contingent Liabilities and Contingent Assets") foi emitida pelo "International Accounting 
Standards Committee" em Setembro de 1998. Essa norma e valida para as contas 
respeitantes aos periodos com inicio em ou ap6s 1 de Julho de 1999, embora se 
considers desejavel que a sua aplicagao tenha inicio antes dessa data. 

0 Comite de Contacto analisou a lAS 37 no contexto das Directivas ContabiHsticas 
Europeias, e enumerou, nos paragrafos seguintes, as questoes que devem ser tidas 
em conta ao decidir se, e em que medida, se deve aplicar a lAS 37 nas jurisdigoes 
europeias. 

2. Sintese das questoes a analisar 

Ausencia de orientat;oes especfficas nas directivas 
As directivas mencionam com muito pouca frequencia as provisoes e os passivos e 
activos eventuais. 

Todavia, o n° 1, ponto 7, do artigo 43° da Quarta Directiva preve que se indique, no 
anexo as contas, o montante global dos compromissos financeiros que nao figuram no 
balango, e o artigo 14° preve que se incluam no anexo todos os compromissos 
assumidos a titulo de qualquer garantia que nao seja reconhecidos como passivos no 
balango. 

Alem disso, existem os requisitos genericos contidos no n° 1, subalfnea bb) da alinea 
c), do artigo 31° (tomar em conta todos os riscos previsfveis e as perdas eventuais), na 
alinea d) do mesmo artigo (tomar em consideragao os encargos e proveitos 
respeitantes ao exercfcio a que se referem as contas) e no artigo 20° (tipos de rubricas 
a incluir no balango sob a rubrica "Provisoes para riscos e encargos"). 

Regras para o reconhecimento das provisoes 

Nos termos da lAS, as provisoes devem ser reconhecidas nas contas; os activos e os 
passivos eventuais nao sao reconhecidos, mas devem em alguns casos ser 
evidenciados. 

A principal questao a considerar e, por conseguinte, a questao, muito generica, de 
saber se a definigao de "provisao" nas lAS inclui todas as rubricas que seriam inclufdas 
por referencia aos artigos acima mencionados. 
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A lAS 37 (n° 14) dispoe que uma provisao deve ser reconhecida se (e apenas se) a 
entidade que elabora as contas tern, a data do balango, uma obrigagao actual Uurfdica, 
expressa ou implfcita) resultante de urn acontecimento passado que, com grande 
probabilidade, tera como consequencia uma safda de fundos que pode ser estimada de 
forma fiavel. 

Numa interpretagao textual do artigo 31° da Quarta Directiva e do n° 14 da lAS 37, 
concluir-se-ia facilmente que, embora com redacgoes diferentes- a directiva centra-se 
no reconhecimento das despesas e a lAS no reconhecimento das responsabilidades -
o resultado final e sensivelmente o mesmo. 

Todavia, quando se tern em conta as regras contidas na lAS 37 para a aplicagao do 
seu n° 14 aos casos especfficos, essa conclusao ja nao e tao clara. Por exemplo, de 
acordo com o n° 72 da lAS, uma provisao para reestruturagao apenas podera ser 
constitufda em termos gerais se a entidade que elabora as contas dispuser de urn 
plano formal pormenorizado para essa reestruturagao e tiver tornado publica a sua 
intengao a data a que se reporta o balango ou num momento anterior. Alem disso, o 
plano devera incluir determinados aspectos especfficos, que incluem a actividade ou a 
parte da actividade envolvida e as principais localizagoes afectadas. 

Estes aspectos significam, por exemplo, que, se durante o exercfcio que se termina em 
31 de Dezembro de 1998, uma empresa decidir inequivocamente o encerramento de 
uma das suas duas fabricas para reduzir os custos, mas ainda nao decidiu qual, a lAS 
37 profbe a constituigao de provisoes para esses custos de encerramento, mesmo que 
essa intengao de encerramento ja tenha sido anunciada. 

Do mesmo modo, se o Conselho de Administragao de uma empresa decidir, antes da 
data de encerramento do balango, reorganizar a empresa (incluindo o despedimento de 
empregados), e essa decisao apenas for anunciada ap6s a data a que se reporta o 
balango (mas antes de as contas serem aprovadas), a lAS 37 nao permite que seja 
constitufda uma provisao para a reorganizagao e para as indemnizagoes ao pessoal a 
despedir, ao passo que o artigo 31° da Quarta Directiva exigi ria a constituigao dessa 
provisao. 

Consequentemente, de acordo com a directiva, uma decisao da administragao 
implicaria a existencia de uma "perda eventual" ( ou "risco previsfvel" no caso dos textos 
alemao e frances). E por conseguinte diffcil conciliar a proibigao contida na lAS 37 com 
o requisito previsto no n° 1, subalfnea bb) da alfnea c), do artigo 31° de ter em 
consideragao todos os "riscos previsfveis e as perdas eventuais", se estas expressoes 
forem interpretadas segundo o seu significado normal. 

Utiliza~ao da tecnica do desconto 
Se for caso disso, as provisoes de Iongo prazo deverao ser avaliadas segundo o 
metodo do desconto, o que nao e proibido pela Quarta Directiva (nao sendo por 
conseguinte incompatfvel com ela). 
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3. Conclusao 

A definic;ao da lAS 37 no que diz respeito as provisoes, e tal como aplicada ao caso 
especlfico das provisoes para reestruturac;ao, e incompatrvel com a Quarta Directiva, 
uma vez que impedira a constituic;ao de provisoes para rubricas relativamente as quais 
essa constituic;ao e obrigat6ria de acordo com a suballnea bb) da aHnea c) e com a 
aHnea d) do n°1 do artigo 31° da Quarta Directiva. 

Nos demais aspectos, a lAS 37 esta em conformidade com as directivas. 
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8.7 ANALISE DA CONFORMIDADE ENTRE A lAS 38 E AS DIRECTIVAS 
EUROPEIAS 

1. lntrodu~ao 

A lAS 38 "Activos incorp6reos" ("Intangible Assets") foi emitida pelo "International 
Accounting Standards Committee" em Setembro de 1998. Essa norma e valida para as 
contas que abrangem perfodos com infcio em ou ap6s 1 de Julho de 1999, embora se 
considers desejavel que a sua aplica9ao tenha infcio antes dessa data. 

0 Comite de Contacto analisou a lAS 38 no contexte das Directivas contabilfsticas 
europeias, e enumerou, nos paragrafos seguintes, as questoes que devem ser tidas em 
conta ao decidir se, e em que medida, se deve aplicar a lAS 38 nas jurisdi96es 
europeias. 

2. Sintese das questoes em analise 

Reavalia96es 
0 tratamento normal previsto na lAS 38 (n° 63) consists em contabilizar os activos 
incorp6reos pelo seu custo hist6rico deduzido das amortiza96es e das perdas de valor. 

Todavia, uma alternativa permitida (n° 64) consists em contabilizar os activos 
incorp6reos pelo seu montante reavaliado, que deve basear-se no seu justo valor num 
mercado activo. 

Pelo contrario, a reavalia9ao de activos incorp6reos apenas e autorizada pela Quarta 
Directiva ao abrigo do n° 1, alfnea b) do artigo 33° , que permite uma derroga9ao aos 
Estados-Membros para autorizar que qualquer activo seja contabilizado por um metodo 
"destinado a ter em conta a infla9ao". Consequentemente, o metodo alternative previsto 
na lAS de reavalia9ao dos activos incorp6reos com base no seu justo valor e 
incompatfvel com a directiva, visto que a contabiliza9ao de activos pelo justo valor nao 
e equivalents a aplica9ao de um metodo de valorimetria "destinado a ter em conta a 
infla9ao". Todavia, as sociedades europeias podem ainda cumprir simultaneamente as 
directivas e a lAS 38, desde que nao optem por aplicar o tratamento alternative 
permitido no n° 64 da lAS 38. 

Analise das perdas de valor 

Todos os activos incorp6reos estao sujeitos ao disposto na lAS 36 "Diminui9ao de valor 
dos activos". Assim, os comentarios feitos relativamente a essa norma, em conjunto 
com a conclusao de que nao existe qualquer conflito entre a lAS 36 e as Directivas 
contabilfsticas, sao tambem validos neste caso. 
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Valor residual 

0 no 91 da lAS 38 preve que se devera presumir que o valor residual de um activo 
incorp6reo e igual a zero, a menos que possa ser determinado par referencia a um 
mercado activo. Na pratica, isto significa que todos os activos incorp6reos nao 
homogeneos (como par exemplo marcas comerciais, marcas registadas, etc.) devem 
considerar-se como tendo um valor residual nulo. 

0 n° 1, allnea b), do artigo 35° da Quarta Directiva dispoe que "o prego de aquisigao ou 
o custo de produgao dos elementos do activo imobilizado cuja utilizagao e limitada no 
tempo deve ser diminuldo das correcgoes de valor calculadas de maneira a amortizar 
sistematica mente o valor destes elementos durante o seu perlodo de utilizagao." Esta 
disposigao estabelece, pais, uma diferenciagao entre "custo" do activo e o montante 
llquido de depreciagao (descrito como "valor"). 

Custos de desenvolvimento 

A lAS 38 obriga a que os custos de desenvolvimento sejam capitalizados como activo 
incorp6reo em certos casas limitados e amortizados durante a sua vida util estimada, 
para a qual as lAS impoem o limite maximo de 20 anos. Pelo contrario, o artigo 37° da 
Quarta Directiva preve que esses custos sejam amortizados durante nao mais de 5 
anos, apesar de os Estados-Membros poderem prever derrogagoes a esta obrigagao 
em casas excepcionais. 

3. Conclusoes 

Existem dais conflitos potenciais entre a lAS 38 e a Quarta Directiva, nomeadamente: 

(a) a lAS 38 permite que os activos incorp6reos sejam reavaliados pelo seu justa valor; 
a directiva permite uma reavaliagao pelo custo corrigido dos efeitos da inflagao; e 

(b) a directiva impoe uma vida util maxima de cinco anos para as despesas de 
desenvolvimento (embora sujeita a derrogagao par parte dos Estados-Membros), o que 
nao acontece na lAS. 

Todavia, em virtude da natureza destes conflitos potenciais e da flexibilidade permitida 
pela norma, e posslvel as sociedades europeias conformarem-se simultaneamente a 
lAS 38 e as directivas 
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8.8 ANALISE DA CONFORMIDADE ENTRE A NORMA lAS 22 E AS DIRECTIVAS 
EUROPEIAS 

1. lntrodu~ao 

A lAS 22 (Revista em 1998) "Combinagoes empresariais" ("Business Combinations") foi 
emitida pelo "International Accounting Standards Committee" em Setembro de 1998 e 
substitui a versao da lAS 22 que havia sido emitida sob forma revista em 1993. 

Essa norma aplica-se as contas referentes a periodos com inicio em ou ap6s 1 de 
Julho de 1999, embora se considers desejavel que a sua aplicagao tenha inicio antes 
dessa data. Se uma empresa aplicar esta norma revista para as contas que abrangem 
periodos com inicio antes de 1 de Julho de 1999, essa empresa devera referir esse 
facto e adoptar simultaneamente as lAS 36, 37 e 38. 

0 Comite de Contacto analisou a lAS 22 (Revista em 1998) no contexte das Directivas 
contabilisticas europeias, para considerar se, e em que medida, a lAS 22 deve ser 
aplicada nas jurisdigoes europeias. 

2. Natureza da revisao 

Diversos pontos da lAS 22 foram revistos a fim de assegurar a sua compatibilidade 
com as lAS 36, 37 e 38. Alem disso, foi tambem revisto o tratamento contabilistico do 
trespasse (goodwill). 

3. Conclusao 

A revisao da lAS 22 nao implica qualquer novo conflito. Efectivamente, a revisao da 
lAS 22 no que diz respeito a contabilizagao dos trespasses com valor negative vern 
eliminar a incompatibilidade potencial anteriormente identificada neste dominic. 
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8.9 ANALISE DA CONFORMIDADE ENTRE A NORMA lAS 16 E AS DIRECTIVAS 
EUROPE lAS 

1. lntrodu~ao 

A lAS 16 (Revista em 1998) "Terrenos, edificios e equipamento" ("Property, Plant and 
Equipment") foi emitida pelo "International Accounting Standards Committee" em 
Setembro de 1998 e vern substituir a versao da lAS 16 que havia sido emitida sob 
forma revista em 1993. Essa norma aplica-se as contas que abrangem os perfodos 
com infcio em ou em ap6s 1 de Julho de 1999, embora se considers desejavel que a 
sua aplicac;ao tenha infcio antes dessa data. Se uma empresa aplicar esta norma 
revista as contas referentes aos perfodos com infcio antes de 1 de Julho de 1999, essa 
empresa devera referir esse facto e adoptar simultaneamente a lAS 22 (Revista em 
1998) e as lAS 36 e 37. 

0 Comite de Contacto analisou a lAS 16 (Revista em 1998) no contexto das Directivas 
contabilfsticas europeias para analisar se, e em que medida, a lAS 16 deve ser 
aplicada nas jurisdic;oes europeias. 

2. Natureza da revisao 

Foram revistos diversos pontos da lAS 16 por motivos de coerencia com a lAS 22 
(Revista em 1998) e com as lAS 36 e 37. 

3. Conclusao 

As revisoes introduzidas a lAS 16 nao implicam qualquer incompatibilidade. 
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8.10 ANALISE DA CONFORMIDADE ENTRE A NORMA lAS 28 E AS DIRECTIVAS 
EUROPEIAS 

1. lntrodu~ao 

A norma lAS 28 (Revista em 1998) "Contabilizac;ao dos lnvestimentos em Associadas" 
("Accounting for Investments in Associates") foi emitida pelo "International Accounting 
Standards Committee" em Setembro de 1998 e vern substituir a versao da lAS 28 que 
havia sido reformulada em 1994. 0 texto revisto entra em vigor na altura em que a lAS 
36 entrar em vigor- isto e, para as contas referentes aos perfodos com infcio ou ap6s 
1 de Julho de 1999, a menos que a lAS 36 seja aplicada a perfodos anteriores. 

0 Comite de Contacto analisou a lAS 28 (Revista em 1998) no contexto das Directivas 
contabilfsticas europeias, para analisar se, e em que medida, deve aplicar-se a lAS 28 
nas jurisdic;oes europeias. 

2. Natureza da revisao 

Os n°s 23 e 24 da lAS 28 foram revistos para assegurar a sua compatibilidade com a 
IAS36. 

3. Conclusao 

As revisoes introduzidas a lAS 28 nao implicam quaisquer novas incompatibilidades. 
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8.11 ALISE DA CONFORMIDADE ENTRE A NORMA lAS 31 E AS DIRECTIVAS 
EUROPE lAS 

1. lntrodu~ao 
A lAS 31 (Revista em 1998) "lnformagoes Financeiras respeitantes as participagoes em 
empresas comuns" ("Financial Reporting of Interests in Joint Ventures") foi emitida pelo 
"International Accounting Standards Committee" em Setembro de 1998 e vern substituir 
a versao da lAS 31 que havia sido reformulada em 1994. 0 texto revisto entre em vigor 
na altura em que a lAS 36 entrar em vigor - ou seja, para as contas referentes aos 
periodos com inicio em ou ap6s 1 de Julho de 1999, a menos que a lAS 36 seja 
aplicada a periodos anteriores. 

0 Comite de Contacto analisou a lAS 31 (Revista em 1998) no contexto das Directivas 
contabilisticas europeias, para considerar se, e em que medida, se deve aplicar a lAS 
31 as jurisdigoes europeias. 

2. Natureza da revisao 

Os n°s 39 e 40 da lAS 31 foram revistos, tendo sido aditado um novo n° 41, por motivos 
de coerencia com a norma lAS 36. 

3. Conclusao 

Nao existem quaisquer novas incompatibilidades em resultado da revisao da lAS 31. 

DIRECCAO-GERAL XV 

Mercado lnterno e Servigos Financeiros 

0 presente documento foi elaborado para uso interno da Comissao. Nao traduz 
necessariamente a sua posigao oficial. 

A sua reprodugao e autorizada, excepto para fins comerciais, na condigao de se fazer 
referencia a fonte. 
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8.12 NORMAS DE CONTABILIDADE INTERNACIONAL(NCI) 

Analise da conformidade entre as Normas lnternacionais de Contabilidade (NIC) 1 
a 41 e as Directivas Contabi/isticas da Uniao Europeia 

Mercado Internee Servic;os Financeiros 

0 presente documento foi elaborado para uso interne da Comissao, nao representando 
necessariamente a sua posic;ao oficial. 

Analise da Conformidade entre as Normas lnternacionais de Contabilidade (NIC) 
e as Directivas Contabilisticas da Uniao Europeia: 

NIC 1- NIC 41 

1. PREFACIO 

0 presente documento contem uma analise da conformidade entre as normas 
internacionais de contabilidade (NIC) e as directivas contabilfsticas da Uniao Europeia, 
tendo sido elaborado pelo Comite de Contacto das Directivas Contabilfsticas (Comite 
de Contacto). 

0 Comite de Contacto e urn 6rgao consultive composto por representantes dos 
Estados-Membros e por representantes da Comissao . Foi criado pela Comissao, 
segundo os requisites do artigo 52° da Directiva 78/660/CEE (Quarta Directiva), com a 
seguinte missao: 

• . Facilitar uma aplicac;ao harmonizada das directivas contabiHsticas, atraves de 
uma concertac;ao regular incidindo especialmente sobre os problemas concretes 
da sua aplicac;ao; 

• Aconselhar, quando necessano, a Comissao sobre os aditamentos ou as 
alterac;oes a introduzir nas directivas contabilfsticas. 

Em 1990, a Comissao publicou uma selecc;ao dos pareceres mais importantes que o 
Comite de Contacto emitiu a respeito da aplicac;ao das directivas contabilfsticas nos 
Estados-Membros. 

0 presente documento e o resultado de urn trabalho realizado no ambito da Nova 
Estrategia Contabilfstica adoptada pela Comissao em Novembro de 1995. 0 seu 
objective e analisar o grau de conformidade entre os requisites das normas 
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internacionais de contabilidade e as directivas contabilfsticas da Uniao Europeia, 
facultando a cada urn dos Estados-Membros a base necessaria para poder decidir se, 
e em que medida, as suas empresas podem aplicar as normas internacionais de 
contabilidade, caso desejem faze-lo. 

2. INTRODUCAO 

Em Novembro de 1995, a Comissao Europeia (CE) adoptou uma nova abordagem para 
a harmonizagao contabillstica. Na sua Comunicagao "Harmonizagao contabilfstica: uma 
nova estrategia relativamente a harmonizagao internacional" a Comissao destacou a 
necessidade de que a Uniao de rapidamente aos utilizadores e aos responsaveis pela 
elaboragao das contas urn sinal clara de que as empresas que pretendem ser cotadas 
no mercado dos Estados Unidos e noutros mercados mundiais poderao faze-lo sem 
infringir o quadro contabilfstico comunitario. 

A Comissao tambem realgou a necessidade de que a Uniao reforce o seu compromisso 
e o seu contribute relativamente ao processo de normalizagao internacional, que 
constitui a solugao mais rapida e eficiente para os problemas das empresas que 
operam a escala mundial. 

Em Junho de 2000, a Comissao adoptou a sua Comunicagao "Estrategia da UE para o 
futuro em materia de informagoes financeiras a prestar pelas empresas". 

Nesta Comunicagao, propoe-se que todas as empresas da Uniao Europeia cotadas 
num mercado regulamentado passem a elaborar as suas contas consolidadas de 
acordo com urn unico conjunto de normas contabilfsticas, a saber, as normas 
internacionais de contabilidade - NIC (International Accounting Standards - /AS), a 
partir de 2005, o mais tardar. A adopgao de regras de informagao financeira uniformes 
e de elevada qualidade por parte dos mercados de capitais da Uniao Europeia 
reforgara a eficiencia global dos mercados, reduzindo assim o custo do capital para as 
empresas. 

A Comunidade Europeia esta ciente de que as contas elaboradas pelas empresas 
transnacionais europeias em conformidade com a sua legislagao nacional, baseada 
nas directivas contabilfsticas, nao cumprem as diversas normas exigidas noutras partes 
do mundo para o aceso ao mercado de capitais internacional. Estas empresas sao, por 
conseguinte, obrigadas a elaborar dais conjuntos de contas, urn conforme com as 
directivas contabilfsticas e outro exigido pelos mercados de capitais internacionais. 
Esta situagao nao e satisfat6ria pais, alem de dispendioso, o fornecimento de valores 
diferentes em ambientes diferentes suscita confusao entre os investidores e o publico 
em geral. 

A harmonizagao contabilfstica esta bastante avangada a nlvel internacional, baseando
se nas normas emitidas pelo Comite lnternacional das Normas Contabilfsticas 
(International Accounting Standards Committee - /ASC). Em Julho de 1995, o IASC 
chegou a acordo com a Organizagao lnternacional das Comissoes de Valores 
Mobiliarios (International Organisation of Securities Commissions - /OSCO) a respeito 
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de urn programa de trabalho comum com o objectivo de produzir, a medio prazo, urn 
conjunto fundamental de normas internacionais de contabilidade a aplicar pelas 
empresas que pretendem uma cotagao plurinacional dos seus valores mobiliarios. Em 
1996, o IASC iniciou urn processo gradual e aprofundado de revisao e elaborac.;ao de 
normas. Em 1999, o IASC concluiu igualmente a elaborac.;ao do conjunto fundamental 
de normas acordadas com a IOSCO. As NIC constituem urn conjunto global e 
conceptualmente solido de normas de apresentac.;ao de informac.;oes financeiras, 
especificamente destinadas a servir as necessidades da comunidade empresarial 
internacional. 

0 presents trabalho foi efectuado no contexto atras descrito. Para que os Estados
Membros possam autorizar as suas grandes empresas a elaborarem as suas contas 
consolidadas com base nas N IC, e essencial que estas normas nao estejam em conflito 
com as directivas contabilfsticas. Por isso, o Comite de Contacto decidiu que, numa 
primeira fase, deveria analisar a conformidade das NIC existentes com essas 
directivas. 0 trabalho realizado por este Comite servira de base para a decisao a tomar 
por cada Estado-Membro sobre seas suas empresas podem ou nao aplicar as NIC, e 
em que medida as poderao aplicar, caso desejem faze-lo. 

No presents documento sao apresentados os resultados da analise do quadro do IASC 
e de todas as normas internacionais de contabilidade publicadas ate 31 de Dezembro 
de 2000. Nao se faz referencia as normas 7, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 29, 33 e 34, 
visto que uma analise preliminar revelou que as questoes tratadas nestas normas nao 
se encontram especificamente abrangidas pelas directivas contabilfsticas e tambem 
porque as normas nao suscitam preocupac,;oes especiais relativamente aos princfpios 
gerais incorporados nestas directivas. A NIC 39 nao e analisada em virtude de as 
directivas contabilfsticas estarem a ser objecto de urn processo de alterac.;ao com vista 
a facilitar a adopc,;ao desta norma pelas empresas comunitarias. 

A N IC 41 tam bern nao e examinada em pormenor, porque e evidente por si mesmo que 
a abordagem de justo valor da NIC 41 para a avaliac.;ao do activo biol6gico e o 
consequents reconhecimento dos ganhos nao realizados na conta de ganhos e perdas 
e incompatfvel tanto com 0 n° 1' subalfnea (aa) da alfnea c), artigo 31° da Quarta 
Directiva, que determina que somente os Iueras realizados a data de encerramento do 
balanc.;o podem nele ser inclufdos, bern como com o princfpio basico do artigo 33° da 
mesma directiva, que estipula que as valorizac.;oes do activo imobilizado s6 podem 
figurar na conta de perdas e ganhos na medida em que sejam realizadas. 

0 Comite de Contacto analisara a compatibilidade das NIC que venham a ser emitidas 
ou revistas pelo IASC, em documentos futuros. 0 Comite ainda nao examinou a 
compatibilidade entre as NIC e a Directiva "Contas das empresas de seguros" porque, 
por enquanto, nao ha nenhuma norma internacional de contabilidade que se ocupe 
especificamente da apresentac.;ao de informac.;oes financeiras por essas empresas. 

0 Comite de Contacto reconhece que a quantidade e a complexidade das informac.;oes 
exigidas pelas NIC excedem largamente os requisitos impastos pelas directivas 
contabilfsticas, podendo, por conseguinte, impor encargos suplementares as empresas. 
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Contudo, o Comite de Contacto tambem reconhece que as empresas susceptrveis de 
aplicar as NIC ja apresentam informa<;oes financeiras que ultrapassam os requisites 
mfnimos das directivas contabilfsticas. 

0 trabalho realizado pelo Comite de Contacto constitui apenas um primeiro passo. As 
empresas europeias nao estao directamente sujeitas as directivas contabilfsticas, mas 
sim a legisla<;ao nacional que as transpoe e as normas contabilfsticas nacionais. As 
autoridades e organiza<;oes nacionais responsaveis pelo estabelecimento dos 
requisites contabilfsticos nos Estados-Membros devem reflectir sobre o conteudo deste 
documento e empreender, eventualmente, uma analise semelhante a respeito das 
normas nacionais adaptadas no contexto da transposi<;ao das directivas contabilfsticas, 
bern como de outros requisites adoptados a nfvel nacional que nao estejam 
directamente ligados as disposi<;oes contidas nas referidas directivas. 

3. OBJECTIVO E AMBITO DAANALISE 

A analise apresentada no presente documento diz exclusivamente respeito a rela<;ao 
entre as NIC e as directivas contabilfsticas. A competencia do Comite de Contacto 
estas restringida as questoes relativas a legisla<;ao europeia em materia de 
contabilidade, nao podendo este Comite, enquanto tal, exprimir qualquer opiniao sobre 
a rela<;ao entre as NIC e quaisquer outros requisites (nomeadamente da legisla<;ao 
nacional ou das normas contabilfsticas nacionais) que nao sejam baseados nas 
pr6prias directivas contabilfsticas. 

0 objective desta analise e determinar se existem ou nao conflitos entre as NIC e as 
directivas contabilfsticas, bern como o respective grau, e se e necessaria resolve-los, 
de modo que as empresas europeias que pretendam aplicar as NIC nas suas contas 
consolidadas o possam fazer sem que surjam incompatibilidades com a legisla<;ao 
europeia. Porem, como ja referido, a aplica<;ao das NIC num ambiente nacional pode 
exigir altera<;oes do direito nacional ou das normas contabilfsticas nacionais. A analise 
procurou identificar as areas onde, em resultado das op<;oes permitidas pelas directivas 
contabilfsticas, e mais provavel que tais altera<;oes sejam necessarias. 

A compatibilidade das NIC com as directivas contabilfsticas pode ser analisada de 
varias formas diferentes. 

Uma abordagem possfvel consistiria em comparar sistematicamente os dois sistemas 
contabilfsticos (NIC e directivas contabilfsticas) pondo em evidencia as diferen<;as 
existentes. Contudo, esta abordagem foi posta de parte devido ao modo 
consideravelmente diferente como a contabilidade e tratada nas directivas 
contabilfsticas e nas NIC. 

• As directivas contabilfsticas ocupam-se de princfpios gerais, nao pretendendo 
regulamentar todas as suas possfveis aplica<;oes concretas, em bora isto nao as 
impe<;a de conterem, por vezes, orienta<;oes muito pormenorizadas (por 
exemplo, impondo esquemas normalizados). Por outro lado, as NIC referem-se 
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a questoes contabilfsticas especfficas, para as quais sao fornecidas orientagoes 
pormenorizadas, mas nao tern em conta o quadro jurfdico em que estas normas 
devem ser aplicadas na pratica. 

• . As directivas contabiHsticas sao aplicaveis a todas as empresas que tenham 
uma determinada estrutura jurfdica, ao passo que, na Uniao Europeia, as NIC 
sao, na pratica, aplicadas principalmente pelas sociedades cotadas. 

• . As directivas contabiHsticas fazem parte do direito das sociedades europeu e 
constituem, por conseguinte, urn sistema jurfdico obrigat6rio, enquanto as NIC 
sao normas de aplicagao voluntaria e nao tern uma ligagao especffica a 
legislagao. 

• As directivas contabiHsticas foram elaboradas num ambiente que e, por vezes, 
fortemente influenciado por consideragoes como a protecgao dos credores, a 
distribuigao dos Iueras e a fiscalidade. As NIC sao normalmente formuladas sem 
ter estas questoes em consideragao, dando assim Iugar a requisites sem 
qualquer ligagao especial a urn ambiente econ6mico especffico. 

Estas diferengas tern importantes consequencias praticas. 

a. Por exemplo, a quantidade e a complexidade das informagoes exigidas pelas 
NIC sao, de urn modo geral, significativamente maiores do que os das 
requeridas pelas directivas contabiHsticas. 

lsto deve-se ao facto de as directivas contabilfsticas preverem requisites mfnimos 
destinados a assegurar uma comparabilidade minima e urn nfvel mfnimo de 
informagao. 

A abordagem das NIC e completamente diferente, na medida em que pretendem 
assegurar a orientagao e a uniformidade mais completas possfveis nos tratamentos 
contabiHsticos. 

b. As regras relativas a protecgao dos credores e a distribuigao dos Iueras sao 
normalmente diferentes de pafs para pafs e, por isso, nao sao especificamente 
tomadas em consideragao pelas NIC, que pretendem ser o mais internacionais 
que for possfvel. 

Ao inves, as directivas contabiHsticas contem disposigoes especificas que se ocupam 
destas questoes. Por exemplo, os artigos 34° e 37° da Quarta Directiva nao permitem 
que os Iueras sejam distribuidos se o montante das reservas disponfveis para o efeito 
nao exceder o montante necessaria para cobrir a amortizagao residual de 
determinadas despesas capitalizadas ( despesas de constituigao e despesas de 
investigagao e desenvolvimento). 
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Do mesmo modo, as derrogagoes para efeitos da aplicagao da legislagao fiscal 
permitidas no n° 1, alfnea d), do artigo 35° e no n° 1, alfnea e), do artigo 39° da Quarta 
Directiva, bern como no n° 5 do artigo 29° da Setima Directiva, nao sao permitidas 
pelas normas internacionais de contabilidade. 

Estes dois artigos da Quarta Directiva permitem que o activo imobilizado e o activo 
circulante sejam sujeitos a correcgoes de valor excepcionais, motivadas unicamente 
pela aplicagao da legislagao fiscal, desde que o seu montante, devidamente justificado, 
seja indicado no anexo das contas. As NIC nao permitem essas correcgoes de valor 
excepcionais, uma vez que foram elaboradas para tratar de situagoes em que a 
contabilidade esta isenta de consideragoes fiscais. 

Pelas razoes atras descritas, uma comparac;ao sistematica entre as NICe as directivas 
contabiHsticas levaria a compilagao de uma enorme quantidade de diferengas. 
Contudo, s6 uma pequena parte dessa informagao teria utilidade para o objectivo da 
analise. Por isso, o Comite de Contacto nao entrou numa analise pormenorizada das 
questoes que sao uma consequencia 16gica da natureza fundamentalmente diferente 
dos dois sistemas (directivas contabiHsticas e NIC). 

0 Comite de Contacto procedeu, assim, a analise de cada questao, tendo em conta a 
sua importancia relativa e a relagao com o ambients especffico em que os dois 
sistemas diferentes (NIC e directivas contabilfsticas) sao aplicados. Esta opgao tern 
varias consequencias: 

a. Uma vez que o presents documento se refere exclusivamente a legislagao 
comunitaria em materia de contabilidade, as consideragoes aqui expressas dizem 
exclusivamente respeito a este quadro especffico. Por conseguinte, qualquer aplicagao 
nacional das consideragoes expressas no documento apenas pode ser feita a luz do 
quadro jurfdico, econ6mico e social em que estas solugoes podem ser adoptadas. As 
directivas contabiHsticas consideram, frequentemente, diversas solugoes. 
Consequentemente, as opinioes expressas neste documento resultam de uma ampla 
gama de possibilidades oferecidas pelas pr6prias directivas contabilfsticas. Em 
contrasts, as regras nacionais sao resultado de uma abordagem especffica que e 
coerente em si mesma. Por isso, e muito possfvel que as conclusoes expressas no 
presents documento nao sejam imediatamente aplicaveis a nfvel nacional. 

b. 0 presents trabalho centra-se exclusivamente nas contas consolidadas. Uma vez 
que a Setima Directiva remete para a Quarta Directiva nas questoes relativas aos 
esquemas e as regras da valorimetria, este documento tambem faz varias referencias a 
Quarta Directiva. lsto nao significa, porem, que as conclusoes apresentadas no 
documento sejam igualmente aplicaveis as contas numa base individual. 0 facto de as 
consideragoes expressas pelo Comite de Contacto no presents documento se referirem 
exclusivamente a elaboragao de contas consolidadas e coerente com o objectivo da 
analise e tambem com as caracterfsticas das normas intemacionais de contabilidade. 

De facto, embora as NIC sejam concebidas, em teoria, tanto para as contas anuais 
como para as contas consolidadas, na pratica sao elaboradas principalmente com o 
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objective de harmonizar as regras aplicaveis as contas consolidadas, que constituem a 
informac;ao financeira pasta a disposic;ao dos mercados de capitais internacionais. 

c. E inadequado fazer comparac;oes entre o conteudo deste documento e os trabalhos 
similares realizados pela IOSCO. Embora o Comite de Contacto tenha beneficiado da 
experiencia e do material fornecido pelos membros europeus do Grupo de Trabalho n° 
1 da IOSCO, a diferenc;a fundamental das duas analises quanta ao objective (e que 
suscita abordagens diferentes) conduzira necessariamente a resultados diferentes. 0 
objective da IOSCO e definir as condic;oes que as NIC tern de satisfazer para serem 
reconhecidas como as normas contabilfsticas que asseguram a apresentac;ao de 
informac;oes financeiras equivalentes nos mercados de capitais mundiais. Este 
objective difere claramente do prosseguido pelo presente documento, tal como e 
exposto no ponto 5 infra. 

4. ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

De acordo com o seu objective, o presente documento procura dar resposta aos 
problemas enfrentados pelas empresas europeias que, cumprindo a legislac;ao 
europeia, desejam aplicar, simultaneamente, as normas internacionais de contabilidade 
na elaborac;ao das suas contas consolidadas. Para este efeito, o que importa realmente 
e identificar em que medida as NIC sao compativeis com a legislac;ao comunitaria. 

Uma vez que a aplicac;ao da legislac;ao nacional pertinente, derivada das directivas 
contabilfsticas, e obrigat6ria para as empresas transnacionais da UE, a maneira mais 
satisfat6ria de tratar a questao das possfveis incompatibilidades entre as NIC e essas 
directivas sera analisa-las do ponto de vista destas ultimas. Oeste modo, o documento 
procurara analisar os problemas que uma empresa europeia hipotetica (que elabora as 
suas contas de acordo com as directivas contabilfsticas) podera enfrentar quando 
quiser cumprir tam bern os requisites das NIC. 

Quando uma empresa, para alem de satisfazer os requisites da legislac;ao europeia, 
tambem pretende estar conforme com as normas internacionais de contabilidade, pode 
presumir-se que: 

• . essa empresa esta disposta a aceitar todos os requisites complementares 
impastos pelas NIC e que nao entrem em conflito com as directivas 
contabilf sticas. 

• . nos casas em que as directivas contabilfsticas dao directamente as empresas, 
ou autorizam os Estados-Membros a conferirem as empresas, a possibilidade de 
escolher entre dais tratamentos contabilfsticos, a empresa escolhera 
logicamente o tratamento compatfvel com as NIC. 

Alguns destes casas encontram-se enumerados na Secc;ao "Opc;oes a disposic;ao das 
empresas em resultado das directivas contabilfsticas, que nao podem ser aplicadas 
pelas empresas que queiram cumprir as normas internacionais de contabilidade". As 



131 

empresas que desejam aplicar as NIC nao devem ter problemas em cumprir estes 
requisitos adicionais, nem devem ter dificuldades em renunciar as opgoes 
supramencionadas. 

A luz destes pressupostos, os possrveis conflitos entre as NIC e as directivas 
contabillsticas podem ser limitados aos seguintes: 

• Casos em que urn requisite de uma NIC nao e permitido por uma directiva 
contabillstica, ou vice-versa. Estes casos sao classificados como "Requisites das 
normas internacionais de contabilidade que suscitam problemas de 
conformidade com as directivas contabillsticas". As empresas europeias nao 
poderiam aplicar os requisites dessas normas, em tais casos. 

• Casos em que uma opgao tomada por urn Estado-Membro ao abrigo de uma 
directiva contabillstica nao e permitida por uma NIC. 0 Comite de Contacto 
classificou estes casos como "Questoes que podem suscitar problemas de 
compatibilidade entre as normas internacionais de contabilidade e as opgoes 
facultadas pelas directivas contabillsticas aos Estados-Membros", porque s6 
surgirao problemas quando urn Estado-Membro escolher uma determinada 
opgao das directivas contabillsticas. Neste caso, uma empresa pertencente ao 
Estado-Membro que escolheu uma opgao, prevista nas directivas, incompatlvel 
com os requisites das NIC nao podera cumprir essas normas. 

Esta parte do documento aponta, assim, para areas que merecem uma analise 
particularmente atenta a nlvel nacional. 

• . Finalmente, existem alguns casos em que a diferente redacgao utilizada numa 
directiva contabillsticas e numa NIC pode ser entendida como possrvel fonte de 
conflito. 0 presente documento explica as razoes por que tais diferengas nao 
devem ser entendidas como conflitos, nos casos que pareceram ser importantes 
e que figuram na Secgao "Outras questoes". 

Quadro do IASC 

0 Comite de Contacto analisou o Quadro do IASC e chegou a conclusao de que nao 
existe qualquer conflito entre este e as directivas contabillsticas, por duas razoes 
fundamentais: 

1. Os enunciados contidos no Quadro nao se sobrepoem a qualquer regra contida 
numa norma especlfica. 

2. A aplicagao do Quadro nao e obrigat6ria para as empresas que cumprem as NIC. 
Se as caracterlsticas fundamentais do Quadro, acima mencionadas, forem alteradas, 
poderao surgir conflitos e o Comite de Contacto tera de reconsiderar o seu parecer. 
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A NIC 1 "Apresentac;ao das demonstrac;oes financeiras" foi emitida pelo Comite 
lnternacional das Normas Contabilisticas em Agosto de 1997. A normae aplicavel aos 
mapas financeiros relativos a exercicios que tenham o seu inicio em 1 de Julho de 
1998, ou em data posterior, embora seja incentivada uma aplicac;ao mais precoce. 

0 Comite de Contacto analisou a NIC 1 no contexto das directivas contabilisticas da 
Uniao Europeia, enumerando, nos paragrafos seguintes, varias questoes que devem 
ser ponderadas ao decidir se, e em que medida, esta norma deve ser ou nao aplicada 
nos ordenamentos juridicos comunitarios. 

QUESTQES ESPECiFICAS 

Cumprimento das normas internacionais de contabilidade 

0 ponto 11 da NIC 1 determina que s6 deve considerar que as demonstrac;oes 
financeiras cumprem as normas internacionais de contabilidade se elas cumprirem 
todos os requisitos de cada norma aplicavel e de cada interpretac;ao do Standing 
Interpretations Committee aplicavel. 0 Comite de Contacto sauda a definic;ao 
inequivoca, pelo IASC, do principia de que a plena aplicac;ao das suas normas constitui 
um requisito previo necessaria para que uma empresa possa afirmar que os seus 
mapas financeiros estao conformes com as normas internacionais de contabilidade 
(NIC). 

Apresentagao fie/ 

0 ponto 10 da NIC 1 determina que as demonstrac;oes financeiras devem apresentar 
fielmente a situac;ao financeira, os resultados financeiros e os fluxos de tesouraria de 
uma empresa. Mais adiante, especifica que a aplicac;ao adequada das normas 
internacionais de contabilidade, com o fornecimento de informac;oes complementares, 
quando necessaria, produz, praticamente em todas as circunstancias, demonstrac;oes 
financeiras conformes com uma apresentac;ao fiel e que (no ponto 12) os tratamentos 
contabilisticos inadequados nao sao rectificados nem pela divulgac;ao das politicas 
contabilisticas utilizadas, nem por anexos ou outros elementos explicativos. 

Alem disso, o Comite de Contacto faz notar que o ponto 13 da NIC 1 preve 
circunstancias extremamente raras em que a gestao conclui que o cumprimento de um 
requisito de uma norma pode induzir em erro. A NIC 1 exige que, caso seja necessaria 
derrogar de um requisito para obter uma apresentac;ao fiel, a gestao devera faze-lo, 
explicando que tal derrogac;ao decorre dos requisitos relativos a apresentac;ao de 
informac;oes contidos no ponto 13. 0 Comite de Contacto constata que, tanto a 
utilizac;ao que a NIC 1 faz da derrogac;ao como os requisitos de apresentac;ao de 
informac;oes do seu ponto 13, sao inteiramente coerentes com as regras estabelecidas 
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pelas directivas contabilfsticas em circunstancias semelhantes e que figuram no n° 5 do 
artigo 2° da Quarta Directiva. 

Os requisites do ponto 13 estabelecem claramente a natureza universal do conceito de 
"apresentac;ao fiel", ao mesmo tempo que constituem um complemento necessaria do 
ponto 1 0. Fica, assim, perfeitamente claro que, para que as contas possam ser 
consideradas como tendo sido elaboradas em conformidade com as N IC, devem 
cumprir todos os requisites de cada norma e de cada interpretac;ao SIC aplicavel. 

Simultaneamente, tambem e evidente que a observancia do requisite de uma 
apresentac;ao fiel vai alem do mero cumprimento das regras. 0 Comite de Contacto 
sauda esta clarificac;ao da relac;ao entre o cumprimento da NICe a apresentac;ao fiel. 

0 Comite de Contacto constata ainda que a derrogac;ao relativa a apresentac;ao fiel e 
uma exigencia (nao uma opgao) da NIC 1 a aplicar nas circunstancias extremamente 
raras em que a gestao conclua que o cumprimento de um requisite de uma norma 
poderia induzir em erro. A NIC 1 confirma no ponto 14 que a existencia de requisites 
nacionais incompatfveis nao e, em si mesma, suficiente para justificar uma derrogac;ao 
nos mapas financeiros elaborados segundo as normas internacionais de contabilidade. 
Declara seguidamente (no ponto 16) que a aplicac;ao de um requisite especffico de 
uma norma internacional de contabilidade s6 pode produzir mapas financeiros 
susceptfveis de induzir em erro quando o tratamento exigido pela norma for claramente 
inadequado e, por isso, nao puder obter-se uma apresentac;ao fiel pela simples 
aplicac;ao da norma ou atraves do fornecimento de informac;oes complementares. A 
derrogagao da norma nao e justificavel apenas pelo facto de um outro tratamento 
tambem permitir obter uma apresentac;ao fie I. 

lsto implica que as empresas europeias que desejem cumprir simultaneamente as 
normas internacionais de contabilidade e as directivas contabilfsticas nao poderao 
resolver qualquer conflito entre os dois sistemas recorrendo a utilizac;ao da clausula 
derrogat6ria, a menos que a aplicac;ao de um requisite especffico de uma norma 
internacional de contabilidade produza mapas financeiros enganadores e a aplicac;ao 
das directivas uma apresentac;ao fiel. 

A utilizac;ao da clausula derrogat6ria por uma empresa tera, evidentemente, um efeito 
de arrastamento, levando a derrogac;ao de outro requisite NIC (isto e, a norma sera 
derrogada). Em consequencia, uma vez que esta derrogac;ao e ela propria um requisite 
das NIC, as empresas que invoquem a clausula derrogat6ria, na perspectiva do Comite 
de Contacto, ainda poderao alegar a sua conformidade com as NIC ao abrigo do ponto 
11 da NIC 1 - desde que os requisites do ponto 13 sejam integralmente cumpridos. 

Prudencia 

0 Comite de Contacto analisou o ponto 20 da NIC 1 quanto ao fundo da questao. 
Embora possa parecer que o importante papel desempenhado pelo princfpio da 
prudencia na elaboragao das contas nao foi totalmente reconhecido por este ponto , 
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nem pelos pontos seguintes da NIC 1 (ao contrario, por exemplo, do princfpio da 
continuagao da exploragao, da especializagao dos exercfcios e da coerencia), o Comite 
de Contacto sublinha que a aplicagao do princfpio da prudencia continua a ser urn dos 
principais factores a ter em conta para assegurar a obtengao de uma apresentagao fiel 
nos termos das directivas. 

0 Comite de Contacto faz notar que o Quadro do IASC trata especificamente (no n° 37) 
da prudencia como uma caracterfstica qualitativa distinta dos mapas financeiros. Ao 
faze-lo, descreve a prudencia como " ... a inclusao de urn grau de cautela nos 
julgamentos necessarios para fazer as estimativas requeridas em condigoes de 
incerteza, de modo que o activo ou as receitas nao sejam sobrestimados eo passivo 
ou as despesas nao sejam subestimados." 

lmportancia relativa e agrega~ao 

A importancia relativa e a agregagao sao consideradas nos pontos 29 a 32 da NIC 1. 0 
Comite de Contacto chama a atengao para o facto de que estes pontos devem ser 
entendidos a luz do artigo 4° da Quarta Directiva. Consequentemente, as empresas 
europeias nao devem aplicar as regras gerais da NIC 1 em materia de agregagao as 
rubricas precedidas por letras ou numeragao romana nos esquemas da Quarta 
Directiva, uma vez que estas rubricas sao consideradas como o mfnimo necessaria 
para uma apresentagao separada. 

Alem disso, o Comite de Contacto faz notar que a N IC 1 estabelece, nos pontos 66 e 
75, cada uma das rubricas que devem ser apresentadas, no mfnimo, no balango e na 
conta de perdas e ganhos. Em termos gerais, estas correspondem aos esquemas 
prescritos na Quarta Directiva, embora em determinadas circunstancias a directiva 
possa exigir a apresentagao de informagoes distintas para alem das exigidas pela NIC 
1. 

Distin~ao entre circulante/nao circulante 

0 n° 53 da NIC 1 especifica que cada empresa deve determinar, com base na natureza 
das suas actividades, se deve ou nao apresentar o activo circulante e nao circulante e 
o passivo circulante e nao circulante como classificagoes separ das no balango. Os 
pontos 57 a 65 desta norma sao aplicaveis quando esta distingao e feita. Caso uma 
empresa opte por nao fazer esta classificagao, o activo e o passivo devem ser 
apresentados, de urn modo geral, em fungao da sua liquidez. 0 Comite de Contacto 
considera que as empresas europeias estao vinculadas aos esquemas fixados pelas 
directivas contabilfsticas, uma vez que nao podem ser derrogados, excepto nos casos 
especfficos prescritos pelas pr6prias directivas. 

Consequentemente, o Comite de Contacto considera que os esquemas prescritos pela 
Quarta Directiva exigem que as empresas europeias apresentem o seu activo 
classificado entre "activo circulante" e "activo imobilizado". E provavel que esta 
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distingao de urn resultado diferente do que seria obtido pela distingao entre "activo 
circulante" e "activo nao circulante" exigida pela NIC 1. Por exemplo, os creditos a 
Iongo prazo e as existencias, que nao se preve venham a ser realizadas ou vendidas 
no decurso normal do ciclo de actividades da empresa, seriam classificados como 
"activo circulante" ao abrigo das directivas e como "activo nao circulante" nos termos da 
N IC 1. Do mesmo modo, os valores mobiliarios comercializaveis, que nao sao 
utilizados de forma contfnua na actividade de uma empresa e que cuja realizagao nao 
esta prevista para os doze meses seguintes a data de encerramento do balango, 
seriam classificados como "activo circulante" ao abrigo das directivas e como "activo 
nao circulante" ao abrigo da NIC 1. 

Consequentemente, o "activo nao circulante" ao abrigo da NIC 1 nem sempre podera 
ser equiparado ao "activo imobilizado" na acepgao das directivas, o que significa que 
as empresas europeias nao poderao aplicar os pontos 57 a 65 da NIC 1, pois essa 
aplicagao produziria uma apresentagao diferente da exigida pela Quarta Directiva. 
Nestes casas, as empresas europeias teriam de escolher a opgao proporcionada pelo 
ponto 53 da NIC 1 de nao fazer a distingao entre circulante e nao circulante.11 Estas 
empresas recorreriam entao a possibilidade, oferecida pela ultima frase do ponto 53, de 
apresentar o activo e o passive, de urn modo geral, em fungao da sua liquidez. 0 
Comite de Contacto entende que o cumprimento dos esquemas fixados pelas directivas 
contabilisticas garantiria essa apresentagao. 

Alteragoes nos capitais pr6prios 

0 ponto 7 da NIC 1 determina que urn conjunto complete de mapas financeiros inclui 
os seguintes elementos: 

a) balango; 

b) conta de ganhos e perdas; 

c) urn mapa que apresente: 

i) todas as alteragoes nos capitais pr6prios; ou 
ii) outras alteragoes nos capitais pr6prios para alem das decorrentes das operagoes de 
capital com os titulares e das distribuigoes aos titulares; 

d) demonstragao dos fluxos de tesouraria; e 

e) polfticas contabilfsticas e anexo explicative. 

0 mapa das alteragoes nos capitais pr6prios exigido pela NIC 1 e, portanto, urn 
"elemento distinto" dos mapas financeiros. De acordo com as directivas contabilisticas, 
os mapas financeiros sao compostos por uma conta de ganhos e perdas, urn balango e 
urn anexo as contas, nao sendo explicitamente mencionado o mapa das alteragoes nos 
capitais pr6prios. Contudo, o Comite de Contacto considera que os mapas das 
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alteragoes nos capitais proprios contribuem, certamente, para uma melhor informagao 
financeira e as directivas nao excluem a sua elaboragao. 

0 n° 6 do artigo 2° da Quarta Directiva afirma claramente que "Os Estados-Membros 
podem autorizar ou exigir a divulgagao nas contas anuais de outras informagoes alem 
daquelas cuja divulgagao e exigida pela presente directiva." No que diz respeito a 
demonstragao das alteragoes nos capitais proprios, o Comite de Contacto remete para 
o ponto 3 da introdugao a NIC 1. Este numero especifica que essa demonstragao pode 
ser apresentada, quer como uma conciliagao de capitais proprios "tradicional" sob a 
forma de uma col una, quer como urn mapa de resultados por direito proprio. 

0 Comite de Contacto observa que, quando os requisites das normas internacionais de 
contabilidade sao aplicadas de modo compativel com as directivas contabiHsticas, 
produzem movimentos que sao normalmente apresentados na conta de ganhos e 
perdas ou no balango. Deste modo, a demonstragao das alteragoes nos capitais 
proprios assumira normalmente a forma de uma conciliagao "tradicional" dos capitais 
proprios, nao dando origem a urn mapa dos resultados por direito proprio. No entanto, 
no parecer do Comite de Contacto, qualquer forma de demonstragao das alteragoes 
nos capitais proprios que nao de Iugar a uma conciliagao dos capitais proprios mas que 
constitua urn mapa de resultados por direito proprio sera aceitavel na medida em que 
nao entre em conflito com a aplicagao dos esquemas prescritos pela Quarta Directiva. 

Demonstragoes dos fluxos de tesouraria 

Do mesmo modo, a NIC 1 refere a demonstragao dos fluxos de tesouraria como urn 
elemento dos mapas financeiros. Embora as directivas nao mencionem explicitamente 
a demonstragao dos fluxos de tesouraria, tambem nao excluem a sua elaboragao, 
especialmente a luz do n° 6 do artigo 2° da Quarta Directiva. Consequentemente, o 
Comite de Contacto nao ve qualquer conflito entre a NIC 1 e as directivas no que diz 
respeito ao requisite de que os mapas financeiros contenham uma demonstragao dos 
fluxos de tesouraria. 

Outras informagoes 

0 Comite de Contacto faz notar que o ponto 102, alfnea d), da NIC 1 exige a 
divulgagao do numero de trabalhadores no final do perfodo, ou do seu numero medio 
no perfodo em causa. Os n°s 1 e 9 do artigo 43° da Quarta Directiva exigem que as 
empresas europeias divulguem "o numero de membros do pessoal empregue em 
media durante o exercfcio, ventilado por categorias". Consequentemente, as empresas 
europeias que desejem cumprir as normas internacionais de contabilidade e as 
directivas contabilfsticas, simultaneamente, devem divulgar pelo menos o numero 
medio de trabalhadores durante o exercfcio, distribufdo por categorias. 
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CONCLUSOES 

0 Comite de Contacto concluiu que, sob reserva das observagoes supramencionadas, 
a NIC 1 e compatfvel com a legislagao contabilfstica comunitaria. 

NIC 2 - Existencias8 

A NIC 2 estipula, no seu ponto 6, que as existencias devem ser avaliadas pelo prego de 
aquisigao ou pelo valor lrquido realizavel, consoante o valor mais baixo. De acordo com 
o n° 1, alrnea b), do artigo 39° da Quarta Directiva, o valor inferior a dar as existencias e 
o "que se lhes atribua na data de encerramento do balango". Coloca-se a questao de 
saber se o valor a atribuir na data de encerramento do balango pode ou nao ser 
diferente do valor liquido realizavel. 

0 Comite de Contacto chegou a conclusao de que, nao obstante a diferente 
formulagao, o significado e praticamente o mesmo. A formulagao das directivas 
contabiHsticas nao faz qualquer referencia especifica ao valor "realizavel" apenas 
porque procura ser a mais ampla possivel. No entanto, parece dificil imaginar urn caso 
concreto em que o valor mais baixo a atribuir as existencias na data do encerramento 
do balango possa ser sensivelmente diferente do valor liquido realizavel. 

Oeste modo, nao ha qualquer conflito entre o ponto 6 da NIC 2 e o n° 1, alrnea b), do 
artigo 39° da Quarta Directiva. A NIC 2 especifica no seu ponto 10 (sem o sublinhar em 
caracteres a negrito) que os custos das conversoes incluem uma imputagao 
sistematica dos custos de produgao indirectos fixos e variaveis. 

A inclusao dos custos de produgao indirectos e permitida, mas nao exigida, pelo n° 3, 
alrnea b), do artigo 35° da Quarta Directiva. Alem disso, a NIC exige a inclusao tanto 
dos custos fixos como dos custos variaveis, ao passo que nada e dito a este respeito 
nas directivas contabilisticas. 0 Comite de Contacto partiu do principia de que as 
empresas comunitarias que desejam cumprir as NIC escolherao a opgao contida no n° 
3, alinea b), do artigo 35°. A Quarta Directiva autoriza os Estados-Membros a permitir a 
realizagao de correcgoes de valor excepcionais, se necessarias, para evitar que, num 
futuro proximo, a avaliagao dos elementos deva ser modificada por motives de 
flutuagoes de valor (n° 1, alrnea c), do artigo 39°). 

Essas correcgoes excepcionais nao sao permitidas pela NIC 2. Mesmo que um Estado
Membro adopte a opgao prevista na Quarta Directiva, as empresas serao sempre livres 
de fazerem ou nao as correcgoes excepcionais permitidas. 

Por conseguinte, o Comite de Contacto partiu do principia de que as empresas 
comunitarias que desejem cumprir a NIC nao escolherao a opgao oferecida no n° 2, 
alrnea c), do artigo 39°. 0 artigo 38° da Quarta Directiva permite que determinadas 
existencias sejam avaliadas por uma quantidade e valor fixos, se a sua quantidade, o 
seu valor e a sua composigao nao variarem sensivelmente. lsto nao e permitido pela 
NIC 2. 0 Comite de Contacto partiu do principia de que as empresas comunitarias que 
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desejem cumprir as NIC nao irao escolher a opgao apresentada no artigo 38° da Quarta 
Directiva. 

NIC 7 - Demonstra~oes dos fluxos de tesouraria 

0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 7, mas as questoes abordadas nesta norma 
nao sao especificamente abrangidas pelas directivas contabiHsticas. 

NIC 8- Resultados liquidos do exercicio, erros fundamentais e altera~oes dos 
metodos contabilisticos8 

Existem diferengas de redacgao entre a definigao de rubricas "extraordinarias" 
constante do ponto 6 da NIC 8 e a que figura no artigo 29° da Quarta Directiva. 

0 Comite de Contacto chegou a conclusao de que, nao obstante a redacgao diferente, 
nao se verificam diferengas significativas, na pratica. 0 Comite de Contacto tambem 
observou que a classificagao de uma rubrica como extraordinaria ou nao pode 
depender frequentemente da dimensao da empresa: quanto maior e a empresa, maior 
e a frequencia com que determinados acontecimentos podem ocorrer, o que leva a que 
sejam mais correctamente classificados como correntes. Esta circunstancia gerou uma 
tendencia para que o numero de rubricas consideradas como extraordinaria esteja a 
diminuir. 

NIC 9 - Despesas de investiga~ao e desenvolvimento8 

Nos termos do ponto 15 da NIC 9, as despesas de investigagao nao podem ser 
capitalizadas, embora as despesas de desenvolvimento devam se-lo, quando se 
verificarem as condigoes expostas nos pontos 16 e 17 . Nos termos do n° 1 do artigo 
37° da Quarta Directiva, e possfvel capitalizar tanto as despesas de investimento como 
as despesas de desenvolvimento, dependendo da legislagao nacional. 

0 Comite de Contacto entende, por isso, que, sempre que a legislagao nacional do 
Estado-Membro a que uma empresa pertence profba a capitalizagao das despesas de 
desenvolvimento, esta nao podera respeitar os requisites da NIC 9. 

NIC 10- Acontecimentos ocorridos ap6s a data de encerramento do balan~o15 

A NIC 10 (revista em 1999) "Acontecimentos ocorridos ap6s a data de encerramento do 
balango" foi emitida pelo Comite lnternacional das Normas Contabilfsticas em Maio de 
1999 e reve as partes da NIC 10 que ainda nao tinham sido substitufdas pela NIC 37 
"Provisoes, passivos eventuais e activos eventuais". A norma revista entra em vigor 
para os mapas financeiros anuais relativos aos perfodos com infcio em 1 de Janeiro de 
2000 ou posteriormente. 
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0 Comite de Contacto analisou a NIC 10 (revista em 1999) no contexto das directivas 
contabilfsticas comunitarias, a fim de ponderar se, e em que medida, esta norma deve 
ou nao ser aplicada nos ordenamentos jurfdicos comunitarios. 

NATUREZA DA REVISAO 

Esta revisao da NIC 10 introduz as seguintes altera9oes a norma anterior: - passou a 
existir uma referencia formal, na defini9ao do conceito de "acontecimentos ocorridos 
ap6s a data de encerramento do balan9o", as no96es de acontecimentos "correctives" 
e "nao correctives". Em bora seja possfvel dizer que isto estava implfcito na norma 
substitufda, os acontecimentos posteriores ao encerramento do balan9o nao eram 
anteriormente classificados desta maneira; 

- a norma anterior permitia que os dividendos relativos ao perfodo abrangido pelos 
mapas financeiros, que tivessem sido propostos ou declarados ap6s o encerramento 
do balan9o, mas antes da aprova9ao das contas, fossem corrigidos ou divulgados. A 
norma revista elimina a possibilidade de reconhecer a existencia de urn passivo para os 
dividendos nestas circunstancias; permite, todavia, que as empresas apresentem tais 
dividendos no proprio balan9o, como urn componente distinto dos capitais pr6prios, ou 
no anexo aos mapas financeiros; 

- elimina9ao do requisito de corrigir os mapas financeiros sempre que urn 
acontecimento ocorrido ap6s a data de encerramento do balan9o indique que a 
presun9ao da continuidade de explora9ao nao e valida para uma parte da empresa. 
lsto deve-se ao facto de, nos termos da NIC 1, a presun9ao da continuidade de 
explora9ao se aplicar a uma empresa no seu conjunto. Contudo, a norma revista 
continua a exigir que uma empresa nao elabore os seus mapas financeiros com base 
no princfpio da continuidade de explora9ao, se os acontecimentos posteriores a data de 
encerramento do balan9o indicarem que essa presun9ao nao e adequada; 

- introdu9ao de novas informa96es sobre a data da autoriza9ao de publica9ao dos 
mapas financeiros; e 

- confirma9ao de que uma empresa deve actualizar as informa96es relativas a 
condi90es existentes a data do balan90, a luz de novas informa96es pertinentes 
recebidas ap6s o encerramento do balan9o. 

CONCLUSOES 

Embora se reconhe9a que, em varios Estados-Membros, se desenvolveu a pratica de 
apresentar, no balan9o, os dividendos propostos ou declarados ap6s o encerramento 
do balan9o como urn elemento do passivo, as directivas contabilfsticas sao omissas 
relativamente a esta questao. 
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Contudo, o artigo 6° da Quarta Directiva preve que os Estados-Membros possam 
autorizar ou prescrever a adaptagao dos esquemas do balango e da conta de ganhos e 
perdas, a fim de evidenciar a afectagao dos resultados ou o tratamento das perdas. 

Por conseguinte, a eliminagao por parte da NIC 10 da opgao de reconhecer os 
dividendos propostos como urn elemento do passive em nada afecta a conformidade 
da norma revista com as directivas. As empresas que queiram divulgar tais dividendos 
no proprio balango como urn elemento separado dos capitais pr6prios estao 
autorizadas a faze-lo no quadro das directivas. Para isso, podem criar uma nova 
rubrica para o efeito ou incluir os dividendos propostos na rubrica "Outras reservas". 

Ao analisar as restantes alteragoes introduzidas pela norma, o Comite de Contacto 
concluiu igualmente que as revisoes da NIC 10 nao introduziram novas 
incompatibilidades. 

NIC 11- Contratos de constru~ao 

A NIC 11 estipula no seu ponte 23 que, na contabilizagao dos contratos de construgao, 
deve ser normalmente utilizado o chamado metodo da "percentagem de realizagao". A 
compatibilidade deste metodo com uma aplicagao correcta do princlpio de prudencia ha 
muito que e objecto de debate na Europa. Na verdade, o n° 1, subaHnea aa) da allnea 
c), do artigo 31° da Quarta Directiva apenas permite a inclusao nos ganhos dos "lucros 
realizados a data de encerramento do balango". Esta regra podera ser interpretada 
como proibindo a inclusao nos resultados dos lucros proporcionais a percentagem de 
realizagao de urn contrato. 

0 Comite de Contacto confirma o parecer que ja emitiu anteriormente sobre esta 
questao. Na sua opiniao, o metodo da "percentagem de realizagao" e aceitavel ao 
abrigo da Quarta Directiva, desde que sejam observadas as seguintes condigoes: 

a. os ganhos totais do contrato sejam conhecidos, b. a percentagem de trabalho 
concluldo possa ser calculada com precisao, c. o trabalho relative ao contrato esteja 
suficientemente avangado. 

NIC 12 -Impastos sobre lucros12 

INTRODUCAO 

Na maier parte dos ordenamentos jurldicos, o ponte de partida para calcular os 
impastos a pagar por uma empresa sao os lucros apresentados nos mapas financeiros. 
Contudo, as legislagoes fiscais permitem ou exigem, por vezes, que as diversas 
rubricas sejam reconhecidas para efeitos fiscais com montantes diferentes, ou em 
bases diferentes, ou mesmo em perlodos diferentes dos utilizados nas contas 
financeiras. Os efeitos fiscais dessas diferengas entre os lucros contabillsticos e os 
lucros tributaveis, num dado perlodo, sao conhecidos como "imposto diferido". 
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A questao que se coloca na contabilizagao dos impastos e a de saber se, e como, o 
impasto diferido deve ou nao ser reconhecido nos mapas financeiros. Existem duas 
abordagens diferentes a este respeito: o metoda de inscrigao no debito da conta de 
ganhos e perdas e 0 metoda de inscrigao no passivo do balango. 

0 primeiro concentra-se nas discrepancias temporais, que sao as diferengas entre os 
Iueras tributaveis e os Iueras contabilisticos geradas num perfodo e anuladas num ou 
mais perfodos subsequentes. 0 segundo metoda concentra-se nas diferengas 
transit6rias, que sao as diferengas entre o montante imputado a urn activo ou passivo 
para efeitos fiscais (materia colectavel) e o montante desse activo ou passivo inscrito 
no balango. As duas abordagens diferentes nao produzem o mesmo resultado em 
todos os casas, verificando-se as principais diferengas no tratamento do impasto 
diferido, relativo ao reconhecimento inicial de urn elemento do activo ou do passivo. 

A NIC 12 (revista) "Impastos sabre os Iueras", emitida pelo Comite de Normas 
Contabilisticas lnternacionais em Outubro de 1996, exige que o impasto diferido seja 
integralmente contabilizado, utilizando o metoda de inscrigao no passivo do balango. 

0 Comite de Contacto das Directivas Contabilisticas analisou os requisitos da NIC 12 a 
luz dos requisitos das referidas directivas. 

Quando os impastos diferidos sao reconhecidos na Europa, o seu calculo e 
normalmente baseado nas discrepancias temporais entre o aparecimento dos 
elementos na conta de perdas e ganhos e a sua tributagao (metoda de inscrigao a 
debito da conta de ganhos e perdas). A abordagem proposta na NIC 12 ira exigir, 
provavelmente, alteragoes nas praticas europeias de contabilizagao dos impastos 
diferidos. 

Contudo, o Comite de Contacto reconhece que as diferengas entre o metoda de 
inscrigao no passivo do balango, tal como e aplicado pela NIC 12 (excluindo alguns 
tipos de diferengas transit6rias do seu ambito, como por exemplo as que surgem na 
aquisigao de urn elemento do activo nao dedutfvel) e o metoda de inscrigao a debito da 
conta de ganhos e perdas, tal como e normalmente praticado na Europa (que tambem 
reconhece os impastos deferidos relativos a algumas diferengas estritamente 
transit6rias como, por exemplo, as correcgoes de justa valor na consolidagao), nao sao, 
na pratica, tao acentuadas como podem parecer na teoria. 

0 Comite de Contacto enumera nos paragrafos seguintes varias questoes que devem 
ser ponderadas ao decidir se, e em que medida, a NIC 12 deve ou nao ser aplicada 
nos ordenamentos jurfdicos comunitarios. 
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QUESTOES ESPECiFICAS 

Prudencia no reconhecimento dos activos fiscais diferidos 
De acordo com o ponto 24 da NIC 12, um activo fiscal diferido deve ser reconhecido 
em relagao a todas as diferengas transit6rias dedutrveis, na medida em que e provavel 
que existam Iueras tributaveis relativamente aos quais essas diferengas podem ser 
utilizadas. 

0 Comite de Contacto considera que os actives fiscais diferidos podem ser 
reconhecidos ao abrigo da presungao da continuidade da exploragao. 

De facto, se uma empresa nao conseguir produzir, futuramente, Iueras tributaveis 
suficientes, relativamente aos quais as diferengas transit6rias dedutiveis possam ser 
utilizadas, isso significa que nao e capaz de recuperar todo o seu activo Hquido e, 
portanto, nao pode continuar a sua actividade. No entanto, pode haver casas em que a 
aplicagao do principia de prudencia, contido no n° 1, alfnea c), do artigo 31° da Quarta 
Directiva exija que tais diferengas nao sejam reconhecidas. 

0 Comite de Contacto tambem considera que a nogao intrinseca de incerteza, incluida 
no ponto 24 da NIC 12, atraves da utilizagao da expressao "e provavel", deve ser 
avaliada pelas empresas da EU aplicando o conceito de prudencia expresso na Quarta 
Directiva. lsto permitira assegurar que os actives fiscais diferidos apenas serao 
reconhecidos quando nao houver qualquer duvida razoavel de que os futures Iueras 
tributaveis estarao disponiveis. 

Estas consideragoes sao igualmente aplicaveis ao activo fiscal diferido reconhecido em 
conformidade com os pontos 34 e 44 da NIC 12. 

Existencia de um "Teste de probabilidade" para o passivo fiscal diferido 

0 ponto 15 da NIC 12 afirma que um passive fiscal diferido deve ser reconhecido em 
relagao a todas as diferengas transit6rias tributaveis, a nao ser que. 

Em primeiro Iugar, o Comite de Contacto considera que o termo "passive fiscal diferido" 
utilizado pela NIC 12 englobaria aquila que e entendido como um "elemento do 
passive" ou como "provisao para impastos" nas directivas contabilisticas comunitarias, 
dependendo das circunstancias. Em segundo Iugar, o Comite de Contacto assinala que 
o reconhecimento pelas empresas europeias do passive fiscal diferido ou das provisoes 
para impastos depende claramente da condigao de que um futuro encargo fiscal venha 
a surgir efectivamente. Embora esta condigao seja normalmente preenchida no caso do 
passive fiscal, no caso das provisoes para impastos seria sempre necessaria efectuar 
um "teste probabilistico", destinado a avaliar o grau de certeza de que as diferengas 
tributaveis identificadas darao origem a futures encargos fiscais, antes de reconhecer 
quaisquer provisoes para impastos. 
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0 Comite de Contacto considera que a expressao "todas as diferengas tributaveis" nao 
pode ser interpretada como isentando a entidade declarante da obrigagao de efectuar a 
avaliagao supramencionada, uma vez que a aplicagao do n° 3 do artigo 2° da Quarta 
Directiva nao permitiria que as empresas estabelecessem urn passive fiscal ou uma 
provisao para impastos, se nao fosse provavel que a dfvida viesse a concretizar-se. 

Classifica~ao do activo fiscal diferido como activo circulante 

0 ponto 70 da NIC 12 afirma que, quando uma empresa faz uma distingao entre activo 
e passive circulante e nao circulante nas suas demonstragoes financeiras, nao deve 
classificar o activo fiscal diferido (passive) como activo circulante (passive). 

0 Comite de Contacto faz notar que, de acordo com o n° 1 do artigo 15° da Quarta 
Directiva, a inscrigao dos elementos do patrim6nio no activo imobilizado ou no activo 
circulante e determinada pelo destine destes elementos. 0 activo imobilizado 
compreende os elementos do patrim6nio que se destinam a contribuir de forma 
duradoura para a actividade da empresa (n° 2 do artigo 15°). 

0 Comite de Contacto destaca tambem que o ponto 53 da NIC 1 determina que, 
quando uma empresa opta por nao fazer esta classificagao (isto e, circulante/nao 
circulante), o activo e o passive devem ser apresentados, de uma forma geral, em 
fungao da sua liquidez. Esta abordagem alternativa permitida ao abrigo da NIC 1 
autoriza as empresas que aplicam as directivas contabilfsticas a elaborarem os seus 
balangos de acordo com os esquemas e apresentarem, assim, o activo fiscal diferido 
em conformidade com a Directiva. lsto significa que os elementos que correspondem a 
definigao de activo fiscal diferido contida no ponto 5 da NIC 12 terao de ser 
classificados como activo imobilizado ou como activo circulante, de acordo com os 
requisites do artigo 15° da Quarta Directiva. 0 Comite de Contacto nao consegue 
conceber uma situagao em que urn elemento do activo fiscal diferido nao seja 
classificado como urn elemento do activo circulante. 

CONCLUSOES 

Com base nas consideragoes acima apresentadas, o Comite de Contacto concluiu, por 
conseguinte, que a NIC 12 e compatfvel com a legislagao contabilfstica comunitaria, 
desde que sejam preenchidas as seguintes condigoes: 

0 reconhecimento do activo fiscal diferido esteja sujeito a uma avaliagao prudente. 
Poderia surgir urn conflito com as directivas contabilfsticas caso o activo fiscal diferido 
fosse reconhecido em situagoes em que existem duvidas razoaveis quanta a 
disponibilidade de Iueras tributaveis relativamente aos quais as diferengas transit6rias 
dedutfveis possam ser utilizadas. 

0 reconhecimento do passive fiscal diferido esteja sujeito a urn teste probabilfstico. 
Poderia surgir urn conflito com as directivas contabilfsticas se o passive fiscal diferido 
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ou as provisoes para impostos fossem reconhecidos relativamente a diferengas 
transit6rias tributaveis para as quais nao e provavel que surja urn passivo futuro. 

A apresentagao do activo fiscal e do passivo fiscal diferidos seja feita de maneira 
conforme com os esquemas prescritos pelas directivas contabilfsticas. A NIC 1 contem 
uma disposigao destinada a evitar que as empresas sejam obrigadas a utilizar a 
classificagao circulante/nao circulante relativamente ao activo e ao passivo do balango. 
Consequentemente, as empresas que aplicam as directivas contabilfsticas teriam de 
tirar partido desta disposigao, que levaria a que o ponto 70 da NIC 12 deixasse de ser 
aplicavel, permitindo-lhes assim apresentar o activo fiscal diferido em conformidade 
com a directiva. 

ANEXO A NIC 12 

Resumo das disposi~oes fiscais contidas nas directivas contabilisticas 

As directivas contabilfsticas nao se ocupam especificamente da contabilidade para 
efeitos fiscais. No entanto, a Quarta Directiva contem varios requisitos pertinentes. 

0 n° 1, alfnea d), do artigo 35° e o n° 1, alfnea e), do artigo 39° estipulam que, se os 
elementos do activo imobilizado ou do activo circulante forem objecto de correcgoes de 
valor excepcionais, apenas para efeitos da aplicagao da legislagao fiscal, deve ser 
indicado no anexo o montante devidamente justificado destas correcgoes. 

No esquema do balango, os montantes fiscais a pagar inclufdos na rubrica "outras 
dfvidas" devem ser apresentados em separado Uuntamente com a seguranga social) e 
discriminados pelas dfvidas cuja duragao residual nao seja superior a urn ano e pelas 
dfvidas cuja duragao residual e superior a urn a no (artigo 9°-C e artigo 10° F/1). 

As provisoes para impostos devem ser mostradas no proprio balango (n° 2 do artigo go 
- B e n° 2 do artigo 1 0° - J). 

Os impostos sobre os lucros ou as perdas devem ser apresentados na conta de 
ganhos e perdas, separando as actividades correntes das actividades extraordinarias. 
Contudo, o artigo 30° permite uma agregagao destes montantes, desde que sejam 
fornecidas informagoes separadas no anexo sobre essas actividades. 

0 n° 1, ponto 1 0, do artigo 43° exige que seja indicada no anexo as contas a proporgao 
na qual o calculo do resultado do exercfcio foi afectado por uma avaliagao das rubricas 
executada com vista a obter vantagens fiscais. 

0 n° 1, ponto 11, do artigo 43° exige que a diferenga entre a carga fiscal imputada ao 
exercfcio e aos exercfcios anteriores e a carga fiscal ja paga ou a pagar com referencia 
a estes exercfcios seja indicada no anexo, na medida em que esta diferenga tenha 
interesse significativo face a carga fiscal futura. Este montante pode igualmente figurar 
de modo acumulado no balango numa rubrica especial a intitular em conformidade. 
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A Setima Directiva tambem contem varios requisites pertinentes. 
0 n° 4 do artigo 29° estipula que "Deve ser tido em conta no balango consolidado e na 
conta consolidada de ganhos e perdas a diferenga que aparecer aquando da 
consolidagao entre os encargos fiscais imputaveis ao exerclcio e aos exercfcios 
anteriores e os encargos fiscais ja pagos ou a pagar relativamente a estes exercfcios, 
na medida em que seja provavel que daf resulte, para uma das empresas 
consolidadas, urn encargo efectivo num futuro previsfvel". 

0 n° 5 do artigo 29° determina que "Sempre que elementos do activo compreendidos 
na consolidagao tenham sido objecto de correcgoes excepcionais de valor, 
exclusivamente na sequencia da aplicagao da legislagao fiscal, esses elementos nao 
podem ser considerados nas contas consolidadas senao depois da eliminagao dessas 
correcgoes. Todavia, os Estados-Membros podem autorizar ou determinar que esses 
elementos sejam considerados nas contas consolidadas sem eliminagao destas 
correcgoes, na condigao de que o montante de tais correcgoes, devidamente 
justificado, seja indicado no anexo das contas consolidadas". 

0 n° 10 do artigo 34° determina que a proporgao na qual o calculo do resultado 
consolidado do exercfcio tenha sido afectado por uma avaliagao de rubricas com vista 
a obtengao de beneffcios fiscais deve ser indicada (e, se for significativa, 
pormenorizada) no anexo as contas. 

0 n° 11 do artigo 34° determina que deve ser mencionada no anexo a diferenga entre 
os encargos fiscais imputados as contas consolidadas de ganhos e perdas do 
respective exercfcio e dos exercfcios anteriores e os encargos fiscais ja pagos ou a 
pagar relativamente a estes exerclcios, na medida em que esta diferenga tenha urn 
interesse significative para os encargos fiscais futuros. Este montante tambem pode 
figurar cumulativamente no balango sob uma rubrica propria a intitular 
convenientemente. 

NIC 14- lnforma~oes por sectores 

0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 14, mas as questoes tratadas nesta norma 
nao sao especificamente abrangidas pelas directivas contabilfsticas. 

NIC 15 - Jnforma~oes que reflectem os efeitos das varia~oes de pre~os 

0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 15, mas as questoes tratadas nesta norma 
nao sao especificamente abrangidas pelas directivas contabilfsticas. 

NIC 16 -Jmobiliza~oes corp6reas8 
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0 ponto 48 da NIC 16 estipula que o montante amortizavel de um elemento do activo e 
determinado depois de deduzir o valor residual desse elemento. A Quarta Directiva nao 
contem qualquer referencia ao "valor residual" e no n° 1, alfnea b) do seu artigo 35° a 
base de amortiza9ao estabelecida e constitufda pelo "pre9o de aquisi9ao ou o custo de 
produ9ao". 

Embora a redac9ao da NIC 16 seja claramente diferente da redac9ao da directiva, tal 
nao parece ter consequencias praticas significativas. Por conseguinte, o Comite de 
Contacto concluiu que a utiliza9ao de um valor residual no calculo do montante 
amortizavel de um elemento do activo nao e exclufda pela actual redac9ao da Quarta 
Directiva, nao surgindo, assim, qualquer conflito. 

0 ponto 56 da NIC 16 especifica que, se o montante recuperavel de um elemento do 
imobilizado corp6reo diminuir para um valor inferior ao seu valor contabilfstico, este 
ultimo deve ser reduzido. 0 n° 1, subalfnea bb) da alfnea c), do artigo 35° da Quarta 
Directiva especifica que "os elementos do activo imobilizado devem ser objecto de 
correc96es de valor a fim de dar a estes elementos o valor inferior que lhes seja 
atribufdo na data de encerramento do balan90, quando se previr que a deprecia9ao 
sera duradoura". Por conseguinte, o ponto 56 da NIC 16 exige que tambem se fa9am 
correc96es se nao houver uma certeza de que a deprecia9ao sera duradoura. Ao inves, 
nos termos da Quarta Directiva, as correc96es s6 devem ser feitas se a deprecia9ao for 
duradoura. 

0 Comite de Contacto chegou a conclusao de que a diferen9a de redac9ao nao 
constitui uma diferen9a na pratica e que nao existe, portanto, qualquer conflito entre o 
ponto 56 da NIC 16 e o n° 1, subalfnea bb) da alfnea c), do artigo 35° da Quarta 
Directiva. De facto, nao seria coerente com a abordagem geral da NIC considerar-se 
que a deprecia9ao deveria ser feita mesmo nos casos em que ja e sabido que viria a 
ser anulada. 

Documento da Comissao 6010/99: A NIC 16 (Revista em 1998) "lmobiliza96es 
corp6reas" foi emitida pelo Comite lnternacional das Normas Contabilfsticas em 
Setembro de 1998 e substitui a versao da NIC 16, emitida sob forma revista em 1993. 
A norma e aplicavel aos mapas financeiros relatives a exercfcios com infcio em 1 de 
Julho de 1999, ou em data posterior, embora seja incentivada uma aplica9ao mais 
precoce. Se uma empresa aplicar esta norma revista a mapas financeiros relatives a 
perfodos anteriores a 1 de Julho de 1999, deve mencionar esse facto e adoptar a NIC 
22 (revista em 1998) e as NIC 36 e 37 simultaneamente. 

0 Comite de Contacto analisou a NIC 16 (revista em 1998) no contexte das directivas 
contabilisticas comunitarias, a fim de ponderar se, e em que medida, esta norma deve 
ou nao ser aplicada nos ordenamentos jurfdicos comunitarios. 
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NATUREZA DA REVISAO 

Varios pontos da NIC 16 foram revistos de modo a ficarem coerentes com a NIC 22 
(revista em 1998) e as NIC 36 e 37. 

CONCLUSOES 

As revisoes da NIC 16 nao suscitam novas conflitos. 

NIC 17- Contratos de loca~ao 

0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 17, mas as questoes tratadas nesta norma 
nao sao especificamente abrangidas pelas directivas contabilfsticas. 

NIC 18- Redito 

0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 18, mas as questoes tratadas nesta norma 
nao sao especificamente abrangidas pelas directivas contabilfsticas. 

No entanto, o Comite de Contacto verificou que, para reconhecer as receitas 
resultantes da venda de bens e da prestagao de servigos, a NIC 18 adopta uma 
abordagem dos acontecimentos crfticos baseada nas operagoes. 

Na pratica, isto significa que a aplicagao dos requisites da NIC 18 produziria um 
resultado que nao e incompatfvel com o requisite do n° 1, subalfnea aa) da alfnea c), 
do artigo 31° da Quarta Directiva, de que somente os Iueras realizados a data de 
encerramento do balango podem nele ser inscritos. 

NIC 19- Beneflcios sociais dos empregados13 

INTRODUCAO 

A NIC 19 (revista em 1998) "Beneffcios sociais dos empregados" foi emitida pelo 
Comite lnternacional das Normas Contabilfsticas em Fevereiro de 1998. A norma e 
aplicavel aos mapas financeiros relatives aos perfodos com infcio em 1 de Janeiro de 
1999, ou posteriormente, embora se incentive uma aplicagao mais precoce. 

0 Comite de Contacto analisou a NIC 19 no contexte das directivas contabilfsticas da 
Uniao Europeia, enumerando nos paragrafos seguintes varias questoes que devem ser 
ponderadas ao decidir se, e em que medida, esta norma deve ou nao ser aplicada nos 
ordenamentos jurfdicos comunitarios. 
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A NIC 19 destina-se a ser utilizada em pafses com diferentes quadros jurfdicos e 
regulamentares, mas as solugoes contabilfsticas contidas na norma nem sempre 
reflectem esta diversidade. Consequentemente, ha solugoes contabilfsticas que sao 
diffceis de aplicar em muitos Estados-Membros da Uniao Europeia. 

QUESTOES ESPECiFICAS 

0 reduzido numero de disposi~oes especificas nas directivas 

A NIC 19 compreende cinco grandes tipos de beneffcios sociais dos empregados: 

a) prestagoes a curto prazo (por exemplo, salaries e remuneragoes, subsfdio de 
doenga, subsfdio de ferias, comparticipagao nos lucros e premios); 

b) prestagoes p6s-profissionais (por exemplo, pensoes, prestagoes medicas); 

c) outras prestagoes a Iongo prazo (por exemplo, premios de antiguidade, licenga 
sabatica, etc.); 

d) prestagoes por despedimento; e 

e) pianos de remuneragao em acgoes. 

Em contrapartida, a Quarta Directiva aborda estas questoes em termos muito mais 
gerais e apenas como requisites de apresentagao de informagoes. Os esquemas da 
conta de ganhos e perdas e o n° 9 do artigo 43° exigem a inclusao de informagoes 
sobre as despesas com o pessoal discriminadas em custos salariais/de ordenados e 
encargos de seguranga social; o n° 12 do artigo 43° exige a mengao das remuneragoes 
e os compromissos em materia de pensoes de reforma referentes aos membros dos 
6rgaos de administragao (ou equivalentes). 

Presta~oes a curta prazo 

As regras pormenorizadas previstas na NIC 19 para a contabilidade das prestagoes 
aos trabalhadores a curto prazo exigem essencialmente que essas prestagoes sejam 
contabilizadas numa base patrimonial e nao numa base de fluxos de caixa. Pode 
considerar-se, assim, que tais regras apenas aplicam a um caso especifico o requisite 
geral da especializagao dos exercfcios, previsto no n° 1, alinea d), do artigo 31° da 
Quarta Directiva. 
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Presta~oes p6s-profissionais 

As disposigoes da NIC 19 em relagao as prestagoes p6s-profissionais podem ser 
divididas, de um modo geral, nas destinadas a regimes de contribuigoes definidas (e 
prestagoes similares) e regimes de prestagoes definidas (e prestagoes similares). 

Os requisites relatives aos regimes de contribuigoes definidas, tal como os respeitantes 
as prestagoes aos trabalhadores a curto prazo, exigem essencialmente que tais 
regimes sejam tidos em conta numa base patrimonial e nao com base nos 
pagamentos. Pode considerar-se, assim, que apenas aplicam a um caso especffico o 
requisite geral da especializagao dos exercfcios, previsto no n° 1, alfnea d), do artigo 
31° da Quarta Directiva. 

Os requisites relatives aos regimes de prestagoes definidas sao consideravelmente 
mais complicados. 

Contudo, em termos gerais, a NIC 19 exige que o passivo relative as pensoes seja 
avaliado como o valor actual lfquido do compromisso de pagamento das pensoes 
menos o valor de mercado dos activos do fundo de pensoes. Os ganhos e perdas 
relatives as pensoes correspondem, em termos gerais, a evolugao deste passivo 
lfquido de um perfodo para o seguinte. De acordo com esta abordagem, a NIC 19 
limita-se a imputar um custo, mediante um calculo complexo, pelo que pode considerar
se abrangida pelo requisite geral de contabilidade de respeito do princfpio da 
especializagao dos exercfcios, previsto no n° 1, alfnea d), do artigo 31° da Quarta 
Directiva. Consequentemente, o passivo lfquido seria mencionado no balango sob o 
tftulo "Provisoes para pensoes e obrigagoes semelhantes", em bora, caso houvesse 
proveitos lfquidos a receber ele, devesse figurar sob o tftulo "Outros creditos". 

Contudo, a NIC 19 tambem inclui um mecanisme para repartir determinados ganhos e 
perdas - em especial as variagoes actuariais e o custo da prestagao de servigos 
passados - por mais de um perfodo contabilfstico, sendo este mecanisme que origina 
um conflito potencial com a Quarta Directiva. Uma vez que a abordagem basica da NIC 
19 consiste em reconhecer explicitamente que a entidade declarante tern a 
responsabilidade de pagar pensoes e dispoe de activos para as pagar, a abordagem do 
"corredor" devera significar que, ate que o limiar de 1 0% seja accionado, uma parcela 
de um passivo conhecido (nos termos da NIC) nao esta a ser reconhecida na data do 
balango, potencialmente numa base semipermanente. 

Trata-se de um conflito com o princfpio basico do n° 1, subalfnea bb) da alfnea c) e 
alfnea d) do artigo 31°, de que todos os riscos previsfveis devem ser tornados em conta 
e de que todos os encargos respeitantes ao exercfcio a que se referem as contas 
devem ser reconhecidos no ano correspondents. 

No entanto, deve ser referido que a NIC 19 nao exige a aplicagao da abordagem do 
"corredor" e que as empresas europeias ainda poderao cumprir simultaneamente a NIC 
19 e a Quarta Directiva, aplicando o ponto 93 da NIC 19. Dar resultaria o 
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reconhecimento imediato de todos os ganhos e perdas actuariais, tanto dentro como 
fora do corredor. 

Por ultimo, embora a NIC 19 exija que o passivo dos fundos de pensoes seja 
descontado para o seu valor actual, e evidente que essa operagao nao e proibida pela 
Quarta Directiva. 

Outras prestagoes a Iongo prazo 

0 compromisso financeiro relativo a essas prestagoes devera ser contabilizado 
essencialmente da mesma maneira que os regimes de prestagoes definidas, excepto 
na medida em que o ganhos e perdas actuariais e o custo das prestagoes de servigos 
passados sejam imediatamente reconhecidos e nao sejam repartidos. 

Oeste modo, os comentarios atras formulados a respeito desses regimes tambem se 
aplicam neste caso. 

Prestagoes por despedimento 

A NIC 19 estabelece condigoes rigorosas em relagao a possibilidade de 
reconhecimento de tais custos. 

Basicamente, s6 pode ser constitufda uma provisao para essas despesas quando a 
entidade declarante tiver um compromisso demonstravel de fornecer tais prestagoes, 
comprovado por um plano pormenorizado de que conste a localizagao, fungao e 
numero aproximados dos trabalhadores afectados, as prestagoes a conceder e o 
perfodo em que os despedimentos irao ocorrer. 

Pode dizer-se que isto implica um nfvel de certeza mais elevado em relagao ao 
reconhecimento desses custos do que o exigido pelo n° 1, subalfnea bb) da alfnea c), 
do artigo 31° da Quarta Directiva, que requer que sejam tidos em conta todos "os riscos 
previsfveis e as perdas eventuais". Esta questao e nova mente analisada no contexto da 
NIC37. 

Pianos de remuneragao em acgoes 

A NIC 19 contem requisitos de divulgagao, mas nao de reconhecimento ou avaliagao, 
de tais prestagoes. 

Estes requisitos sao complementares aos das directivas, nao entrando, assim, em 
conflito com eles. 
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CONCLUSOES 

0 mecanisme previsto na NIC 19 para repartir determinados ganhos e perdas 
(denominado por "abordagem do corredor") entra em conflito como princfpio basico do 
n° 1, subalfnea bb) da alfnea c), do artigo 31° da Quarta Directiva, de que todos os 
riscos previsfveis devem ser tidos em conta e de que todos os encargos respeitantes 
ao exercfcio tern de ser reconhecidos no ano correspondents. No entanto, a NIC 19 
nao exige a aplicac;ao da abordagem "do corredor", e as empresas europeias ainda 
poderao cumprir tanto a NIC 19 como a Quarta Directiva, aplicando o ponto 93 da NIC 
19. lsto levara ao reconhecimento imediato na conta de ganhos e perdas de todos os 
ganhos e perdas actuariais, tanto dentro como fora do corredor. A empresa tambem 
pode adoptar qualquer metodo sistematico que leve a urn reconhecimento mais rapido 
dos ganhos e perdas actuariais, desde que as condigoes estabelecidas na N IC 19 
sejam respeitadas. 

Os requisites da NIC 19 relatives as prestac;oes por despedimento podem ser 
interpretados como proibindo a constituic;ao de provisoes para rubricas cujo 
provisionamento e exigido pela Quarta Directiva (ver analise da conformidade com a 
NIC 37). 

Nos restantes aspectos, a NIC 19 esta em conformidade com as directivas. 
Documento da Comissao 6003/00: A NIC 19 compreende cinco grandes categorias de 
beneffcios sociais dos trabalhadores: 

a) prestac;oes a curto prazo (por exemplo, salaries e remunerac;oes, subsfdio de 
doenc;a, subsfdio de ferias, comparticipagao nos lucros e premios); 

b) prestac;oes p6s-profissionais (por exemplo, pensoes, prestac;oes medicas); 

c) outras prestac;oes a Iongo prazo (por exemplo, premios de antiguidade, licenc;a 
sabatica, etc.); 

d) prestac;oes por despedimento; e 

e) pianos de remunerac;ao por acc;oes. 

No tratamento das prestac;oes p6s-profissionais, a NIC 19 inclui urn mecanisme 
(denominado "abordagem do corredor") destinado a repartir determinados ganhos e 
perdas - em especial as variac;oes actuariais e o custo das prestac;oes de servic;os 
passados - por mais de urn perfodo contabilfstico, originando este mecanisme urn 
conflito potencial com a Quarta Directiva. Uma vez que a abordagem basica da NIC 19 
consiste em reconhecer explicitamente que a entidade declarante tern a 
responsabilidade de pagar pensoes e dispoe de activos para as pagar, disto decorre 
que a abordagem do "corredor" deve significar que, ate que o limiar de 1 0% seja 
accionado, uma parcela de urn passivo conhecido (nos termos da NIC) nao esta a ser 
reconhecida na data do balanc;o, potencialmente numa base semipermanente. 
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Trata-se de um conflito com o principia basico do n° 1, subalinea bb) da alinea c) e 
alfnea d) do artigo 31° de que todos os riscos previsfveis devem ser tornados em conta 
e de que todos os encargos respeitantes ao exercfcio a que se referem as contas 
devem ser reconhecidos no ano correspondents. No entanto, deve ser referido que a 
NIC 19 nao exige a aplicagao da abordagem do "corredor" e que as empresas 
europeias ainda poderao cumprir simultaneamente a NIC 19 e a Quarta Directiva 
aplicando o ponto 93 da NIC 19. lsto tera como resultado o reconhecimento imediato 
de todos os ganhos e perdas actuariais, tanto dentro como fora do corredor. 

No tratamento das prestagoes por despedimento, a NIC 19 estabelece condigoes 
rigorosas a respeito da possibilidade de reconhecimento de tais custos. Basicamente, 
s6 pode ser constitufda uma provisao para essas despesas quando a entidade 
declarante tiver um compromisso demonstravel de fornecer tais prestagoes, 
comprovado por um plano pormenorizado de que conste a localizagao, fungao e 
numero aproximados dos trabalhadores afectados, as prestagoes a conceder e o 
perfodo em que os despedimentos irao ocorrer. 

Pode dizer-se que tal implica um nfvel de certeza mais elevado em relagao ao 
reconhecimento desses custos do que o exigido pelo n° 1, subalinea bb) da alinea c), 
do artigo 31° da Quarta Directiva, que requer que sejam tidos em conta todos "os riscos 
previsfveis e as perdas eventuais". 
Esta questao e novamente analisada no contexte da NIC 37. 

NIC 20 - Contabiliza~ao dos subsldios publicos e informa~oes a prestar sobre a 
ajuda publica 

0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 20, mas as questoes tratadas nesta norma 
nao sao especificamente abrangidas pelas directivas contabilfsticas. 

NIC 21- Os efeitos de altera~oes de taxas de cambio8 
De acordo com a NIC 21, as diferengas cambiais de conversao, positivas ou negativas, 
relativas aos elementos monetarios devem ser inclufdas na conta de ganhos e perdas. 
Na Europa, esta questao suscitou um Iongo debate. As directivas contabilfsticas nao 
abordam especificamente este problema. No n° 1 do artigo 43° da Quarta Directiva 
refere-se que os metodos e as bases de conversao utilizados devem ser indicados. 
Embora sempre tenha existido acordo quanta ao facto de que as diferengas negativas 
devem ser inclufdas na conta de ganhos e perdas logo que surjam, a inclusao de 
diferengas positivas nos ganhos tem sido objecto de um aceso debate. 

Os que defendem o ponto de vista de que as diferengas positivas nao devem ser 
inclufdas nos ganhos justificam-no dizendo que esses montantes sao Iueras nao 
realizados pelo que, nos termos do n° 1, subalfnea aa) da alinea c), do artigo 31° da 
Quarta Directiva, nao podem ser inclufdos nos resultados. 
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0 Comite de Contacto entende que, se esta opgao for aplicada pelos Estados
Membros, surge urn conflito entre a NIC 21 e a Directiva relativa as contas dos bancos. 

A NIC 21 divide as operagoes no estrangeiro em "operagoes no estrangeiro integradas" 
e "entidades estrangeiras", distingao que nao figura nem na Directiva relativa as contas 
dos bancos nem na Setima Directiva. 0 tratamento contabilistico opcional previsto no 
n° 6 do artigo 39° da Directiva relativa as contas dos bancos s6 e aplicado pela NIC 21 
as entidades estrangeiras, relativamente as quais e, todavia, obrigat6rio. 

0 Comite de Contacto considera que ha urn conflito entre a NIC 21 e a Directiva 
relativa as contas dos bancos sempre que os Estados-Membros apliquem o tratamento 
previsto no n° 6 do artigo 39 a outras operagoes que nao as das entidades 
estrangeiras. Tambem surgira urn conflito quando os Estados-Membros nao permitirem 
a aplicagao de urn tal tratamento as entidades estrangeiras. 

0 Comite de Contacto considera que, nos casos mencionados nos paragrafos 
anteriores, quando urn Estado-Membro permite que os bancos e outras instituigoes 
financeiras apliquem determinados tratamentos contabilfsticos incompativeis com as 
NIC, esses bancos e instituigoes financeiras, se quiserem cumprir as NIC, nao 
escolherao esses tratamentos contabilisticos. 

NIC 22- Concentra~oes de empresas8 

Podera interpretar-se o ponto 25 da NIC 22 como exigindo que, para determinar o 
custo de uma aquisigao, os titulos negociaveis emitidos pelo adquirente apenas sejam 
avaliados ao prego de mercado, o que se poderia ser considerado incompativel com o 
principia de prudencia estabelecido no n° 1, alinea c), do artigo 31° da Quarta Directiva. 
Depois de analisar a questao, o Comite de Contacto concluiu que a redacgao do ponto 
25 nao exclui que outras consideragoes sejam tidas em conta na avaliagao dos titulos 
negociaveis emitidos pelo adquirente. De facto, o ponto 25 determina que e necessaria 
considerar todos os aspectos da aquisigao, incluindo factores significativos que 
influenciam as negociagoes, e podem ser utilizadas avaliagoes independentes para 
ajudar a determinar o justo valor dos titulos emitidos. 

Por conseguinte, o Comite de Contacto considera que nao existe qualquer conflito. 
Os pontos 49, 50 e 51 da NIC 22 estipulam que urn fundo de comercio (goodwi/Q 
negativo deve ser tratado como rendimento diferido. Do mesmo modo, deve ser 
sistematicamente reconhecido como urn ganho durante urn periodo nao superior a 
cinco anos, a menos que seja possivel justificar urn periodo mais Iongo, nao superior a 
vinte anos, a contar da data de aquisigao. 0 artigo 31° da Setima Directiva estabelece 
os casos especificos em que e possivel reconhecer urn fundo de comercio negativo na 
conta de ganhos e perdas. 

As regras contidas na Setima Directiva divergem das que a NIC 22 estipula na mesma 
materia, suscitando, assim, urn conflito. 
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No entanto, o Comite de Contacto considera que, na pratica, este conflito s6 produzira 
diferenc;as senslveis em circunstancias extremamente raras. Na verdade, a allnea a) do 
artigo 31° da Setima Directiva especifica que o reconhecimento na conta de ganhos e 
perdas pode ter Iugar na medida em que a previsao de uma evoluc;ao desfavoravel dos 
resultados futuros da empresa, ou dos respectivos encargos, se concretize. 
Normalmente, uma tal previsao de encargos e resultados desfavoraveis concretizar-se
a progressivamente e num perlodo de tempo limitado, pelo que 0 tratamento 
contabillstico resultante da aplicac;ao da allnea a) do artigo 31° da Setima Directiva 
teria, na pratica, efeitos identicos ao reconhecimento "sistematico" nos ganhos prescrito 
pela NIC 22. Alem disso, o termo "sistematico" utilizado pela NIC 22 nem sempre e 
entendido na acepc;ao de uma amortizac;ao "progressiva, linear". 

Uma vez que o artigo 31° nao diz como urn fundo de comercio negative deve ser 
tratado, o Comite de Contacto sugere que a Comissao, quando a Setima Directiva for 
alterada, proponha uma reformulac;ao do seu artigo 31°, de modo a clarificar o 
tratamento contabillstico do fundo de comercio negative e a harmoniza-lo com o 
tratamento exigido pela NIC 22. 

0 metodo de agregac;ao e uma opc;ao a disposic;ao dos Estados-Membros, ao abrigo 
do artigo 20° da Setima Directiva. Quer as condic;oes em que a aplicac;ao do metodo e 
permitida, quer a forma como o proprio metodo e aplicado, nos termos do artigo 20°, 
parecem algo diferentes do que e descrito na NIC 22. 

0 Comite de Contacto entende que as directivas contabillsticas nao abordam 
especificamente os problemas contabillsticos ligados as operac;oes de concentrac;ao, 
que, por conseguinte, nao tratam da questao da aplicac;ao do metodo de agregac;ao em 
casos de uniao de interesses. Oeste modo, a comparac;ao entre o artigo 20° e a NIC 22 
nem sempre e adequada. Contudo, nos casos em que as condic;oes de aplicabilidade 
do metodo de agregac;ao sao as mesmas, o Comite de Contacto considera que pode 
surgir urn conflito, dependendo da legislac;ao nacional especifica que aplica a opc;ao 
contida no artigo 20°. 

Nos termos dos pontos 42 e 49 da NIC 22, urn fundo de comercio nunca pode ser 
amortizado num perlodo superior a 20 anos. Segundo as directivas contabillsticas 
(Quarta Directiva - artigo 37°, Setima Directiva - artigo 30°) os Estados-Membros 
podem permitir a amortizac;ao de urn fundo de comercio durante urn perlodo superior a 
5 anos, dependendo da sua vida util. Por conseguinte, quando urn Estado-Membro 
aplicar a opc;ao contida no n° 2 do artigo 37°, podera verificar-se urn conflito, porque o 
perlodo de amortizac;ao e limitado a 20 anos pela NIC 22 mas pode ser mais Iongo ao 
abrigo das directivas contabillsticas, dependendo da vida util do elemento do activo. 

0 Comite de Contacto considera, portanto, que pode surgir urn conflito. 
0 n° 2 do artigo 30° da Setima Directiva autoriza os Estados-Membros a permitirem 
que as diferenc;as positivas de consolidac;ao sejam deduzidas imediata e explicitamente 
das reservas. lsto nao e permitido pela NIC 22. 
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No entanto, o Comite de Contacto considera que, na pratica, este conflito s6 produzira 
diferengas sensfveis em circunstancias extremamente raras. Na verdade, a alfnea a) do 
artigo 31° da Setima Directiva especifica que o reconhecimento na conta de ganhos e 
perdas pode ter Iugar na medida em que a previsao de uma evolugao desfavoravel dos 
resultados futuros da empresa, ou dos respectivos encargos, se concretize. 
Normalmente, uma tal previsao de encargos e resultados desfavoraveis concretizar-se
a progressivamente e num perfodo de tempo limitado, pelo que 0 tratamento 
contabilfstico resultants da aplicagao da alfnea a) do artigo 31° da Setima Directiva 
teria, na pratica, efeitos identicos ao reconhecimento "sistematico" nos ganhos prescrito 
pela NIC 22. Alem disso, o termo "sistematico" utilizado pela NIC 22 nem sempre e 
entendido na acepgao de uma amortizagao "progressiva, linear". 

Uma vez que o artigo 31° nao diz como urn fundo de comercio negativo deve ser 
tratado, o Comite de Contacto sugere que a Comissao, quando a Setima Directiva for 
alterada, proponha uma reformulagao do seu artigo 31°, de modo a clarificar o 
tratamento contabilfstico do fundo de comercio negativo e a harmoniza-lo com o 
tratamento exigido pela NIC 22. 

0 metoda de agregagao e uma opgao a disposigao dos Estados-Membros, ao abrigo 
do artigo 20° da Setima Directiva. Quer as condigoes em que a aplicagao do metoda e 
permitida, quer a forma como o proprio metoda e aplicado, nos termos do artigo 20°, 
parecem alga diferentes do que e descrito na NIC 22. 

0 Comite de Contacto entende que as directivas contabilfsticas nao abordam 
especificamente os problemas contabilfsticos ligados as operagoes de concentragao, 
que, por conseguinte, nao tratam da questao da aplicagao do metoda de agregagao em 
casas de uniao de interesses. Oeste modo, a comparagao entre o artigo 20° e a NIC 22 
nem sempre e adequada. Contudo, nos casas em que as condigoes de aplicabilidade 
do metoda de agregagao sao as mesmas, o Comite de Contacto considera que pode 
surgir urn conflito, dependendo da legislagao nacional especffica que aplica a opgao 
contida no artigo 20°. 

Nos termos dos pontos 42 e 49 da NIC 22, urn fundo de comercio nunca pode ser 
amortizado num perfodo superior a 20 anos. Segundo as directivas contabilfsticas 
(Quarta Directiva - artigo 37°, Setima Directiva - artigo 30°) os Estados-Membros 
podem permitir a amortizagao de urn fundo de comercio durante urn perfodo superior a 
5 anos, dependendo da sua vida util. Por conseguinte, quando urn Estado-Membro 
aplicar a opgao contida no n° 2 do artigo 37°, podera verificar-se urn conflito, porque o 
perfodo de amortizagao e limitado a 20 anos pela NIC 22 mas pode ser mais Iongo ao 
abrigo das directivas contabilfsticas, dependendo da vida util do elemento do activo. 

0 Comite de Contacto considera, portanto, que pode surgir urn conflito. 
0 n° 2 do artigo 30° da Setima Directiva autoriza os Estados-Membros a permitirem 
que as diferengas positivas de consolidagao sejam deduzidas imediata e explicitamente 
das reservas. lsto nao e permitido pela NIC 22. 
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0 Comite de Contacto presumiu que as empresas europeias que desejem cumprir a 
NIC nao escolherao a opgao prevista no n° 2 do artigo 30° da Setima Directiva. 

Documento da Comissao 6010/99: A NIC 22 (revista em 1998) "Concentragoes de 
empresas" foi emitida pelo Comite lnternacional das Normas Contabillsticas em 
Setembro de 1998 e substituiu a versao da NIC 22 emitida, sob uma forma revista, em 
1993. A normae aplicavel aos mapas financeiros relativos a exerclcios com inlcio em 1 
de Julho de 1999, ou em data posterior, embora seja incentivada uma aplicagao mais 
precoce. Se uma empresa aplicar esta norma revista a mapas financeiros relativos a 
perlodos anteriores a 1 de Julho de 1999, a empresa deve mencionar esse facto e 
adoptar as NIC 36,37 e 38, simultaneamente. 
0 Comite de Contacto analisou a NIC 22 (revista em 1998) no contexto das directivas 
contabiHsticas comunitarias, a fim de ponderar se, e em que medida, esta norma deve 
ou nao ser aplicada nos ordenamentos jurldicos comunitarios. 

NATUREZA DA REVISAO 

Varios pontos da NIC 22 foram revistos para os compatibilizar com as NIC 36, 37 e 38 
e o tratamento do fundo de comercio tambem foi revisto. 

CONCLUSOES 

As revisoes a NIC 22 nao introduzem conflitos novos. Na verdade, o facto de a NIC 22 
ter reformulado a forma de contabilizar urn fundo de comercio negativo elimina o 
conflito potencial que tinha sido anteriormente identificado neste domlnio. 

NIC 23- Custos de emprestimos contraidos8 

De acordo com o ponto 11 da NIC 23, os custos dos emprestimos devem ser 
capitalizados, sempre que refiram a aquisigao, construgao ou produgao de urn 
elemento do activo que leve necessariamente urn tempo consideravel para ficar 
disponrvel para a utilizagao ou a venda projectadas. Por outro lado, nos termos do n° 4 · 
do artigo 35° da Quarta Directiva, os custos dos emprestimos podem ser capitalizados 
desde que se refiram a "fabricagao" de urn elemento do activo e na medida em que 
respeitem ao perlodo de fabricagao. 

0 Comite de Contacto observou que o termo "fabricagao" contido na Quarta Directiva 
nao deve ser interpretado de forma demasiado restrita. De facto, embora esse termo 
exclua claramente as actividades que produzem urn elemento do activo imediatamente 
pronto para uso ou venda, o mesmo termo pode abranger perfeitamente outras 
aquisigoes que nao tern estas caracterrsticas (por exemplo, aquisigoes de 
componentes que sao seguidamente montadas). 0 Comite de Contacto concluiu, 
portanto, que a NIC 23 nao entra em conflito com o n° 4 do artigo 35° da Quarta 
Directiva. 0 texto e mais claro e a formulagao mais precisa. 
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NIC 24 -lnformac;ao sabre partes relacionadas 

0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 24, mas as questoes tratadas nesta norma 
nao sao especificamente abrangidas pelas directivas contabilisticas. 

NIC 25- Contabilizac;ao dos lnvestimentos8 

0 ponto 22 da NIC 25 pode ser interpretado como requerendo a valorizac;ao pelo custo 
ou pelo valor de mercado, consoante o valor mais baixo, mediante uma "abordagem de 
carteira". lsto estaria, evidentemente, em contradic;ao com as directivas contabillsticas 
e, em especial, como n° 1, alinea e), do artigo 31° da Quarta Directiva, que exige uma 
valorizac;ao separada dos elementos das rubricas do activo e do passive. Alem disso, 
uma valorizac;ao efectuada ao abrigo da chamada abordagem de carteira seria 
contraria ao principia de prudencia, ao permitir de facto a inclusao, nos ganhos, de 
Iueras nao realizados, que nao seriam incluldos se a abordagem de carteira nao fosse 
aplicada. 

No entanto, o ponto 19 da NIC 25 afirma claramente que a abordagem de carteira e 
opcional. Parece haver, portanto, uma contradic;ao entre a redacc;ao do ponto 22 e a do 
ponto 19. 0 Comite de Contacto concluiu que a NIC 25 nao prescreve a utilizac;ao da 
abordagem de carteira, que e apenas opcional, pelo que nao existe qualquer conflito 
entre a NIC 25 e as directivas contabiHsticas. 

0 n° 2, alinea a), do artigo 37° da Directiva relativa as contas dos bancos autoriza os 
Estados-Membros a permitir que o valor dos creditos sabre instituic;oes de credito e 
clientes, bern como das obrigac;oes (incluindo trtulos de rendimento fixo), das acc;oes e 
de outros trtulos de rendimento variavel, que nao constituam imobilizac;oes financeiras 
nem se incluam na carteira comercial, seja corrigido, dentro de certos limites, quando 
isso seja necessaria para ter em conta os riscos especlficos inerentes as operac;oes 
bancarias. Esta correcc;ao vai alem da exigida em resultado das regras normais 
respeitantes as correcc;oes de valor. Alem disso, o n° 2, alinea b), do mesmo artigo 37 
permite que este valor mais baixo seja mantido ate ao momenta em que as instituic;oes 
de credito decidam ajusta-lo. Estes tratamentos contabiHsticos nao sao permitidos ao 
abrigo da NIC 25. 

Na opiniao do Comite de Contacto, os bancos e outras instituic;oes financeiras que 
queiram cumprir as normas internacionais de contabilidade nao devem aplicar o 
tratamento previsto no artigo 37°, quando aplicado pelos Estados-Membros. 

NIC 26 - Contabilizac;ao e relat6rios financeiros dos pianos de pensoes de 
reform a 

0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 26, mas as questoes tratadas nesta norma 
nao sao especificamente abrangidas pelas directivas contabiHsticas. 



NIC 27- Demonstra~oes financeiras consolidadas e contabiliza~ao das 
participa~oes em filiais8 
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As consideragoes expressas neste paragrafo nao se aplicam aos grupos mistos que 
compreendem bancos e empresas de seguros, frequentemente designados por 
"conglomerados financeiros", porque esta questao ainda nao foi especificamente 
analisada pelo Comite de Contacto. 

0 n° 1 do artigo 14° da Setima Directiva determina que uma empresa deve ser exclufda 
das contas consolidadas sempre que a sua inclusao se revele incompatfvel com a 
obrigagao de dar uma imagem fiel. 

Em contrapartida, a NIC 27 apenas preve a exclusao das contas consolidadas quando 
o controlo for temporario ou quando a filial funcionar sob severas restrigoes a Iongo 
prazo. 

Existe, portanto, um conflito entre a Setima Directiva e a NIC 27 no tocante a esta 
questao. Contudo, nao e provavel que a exclusao obrigat6ria das contas consolidadas 
prevista no n° 1 do artigo 14° da Setima Directiva se verifique frequentemente. Na 
verdade, registou-se uma evolugao desde a adopgao dessa directiva, que levou a uma 
inclusao progressiva das filiais nas contas consolidadas, independentemente da 
natureza das suas actividades comparativamente as das empresa-mae. Actualmente, 
considera-se, de um modo geral, que deve ser dada preferencia a inclusao da filial nas 
contas consolidadas, apresentando-se informagoes adequadas (por sectores) no 
anexo. 

0 Comite de Contacto ere que, embora exista um conflito entre a redacgao do n° 1 do 
artigo 14° da Setima Directiva e a NIC 27, o requisito de excluir uma filial do ambito da 
consolidagao com base no n° 1 do artigo 14° nao deve ser entendido, actualmente, da 
maneira que estava prevista quando a Setima Directiva foi inicialmente elaborada. 0 
Comite de Contacto considera, por conseguinte, que a redacgao da NIC 27, que nao 
permite qualquer exclusao com base na diferenga de actividades, reflecte melhor a 
situagao presente e sugere que a Comissao, quando a Setima Directiva for alterada, 
proponha uma reformulagao do artigo 14°, a fim de o aproximar mais da pratica actual e 
da NIC 27. 

Documento da Comissao 6005/99: 0 n° 1 do artigo 14° da Setima Directiva determina 
que uma empresa deve ser exclufda das contas consolidadas sempre que a sua 
inclusao se revele incompatfvel com a obrigagao de dar uma imagem fiel. Ao inves, a 
NIC 27 apenas preve uma exclusao das contas consolidadas quando o controlo for 
temporario ou quando a filial funcionar sob severas restrigoes a Iongo prazo. 

Contudo, muito embora parega haver uma incompatibilidade textual entre a NIC 27 e a 
directiva, e questionavel que esta tenha qualquer efeito na pratica. Por exemplo, 
embora a NIC 27 nao permita a exclusao de uma filial das contas consolidadas com 
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base na diferenc;a de actividades, nao e llquido que a consolidagao das empresas que 
realizam actividades diferentes seja incompatfvel com a imagem tiel. Na verdade, a 
tendsncia actual e para pensar que essas empresas devem ser consolidadas, 
apresentando-se a informagao pertinente, por sectores, no anexo as contas, a fim de 
explicar a execugao das diversas operagoes. Tendo isto em conta, o Comite de 
Contacto nao antevs qualquer caso em que o artigo 14° exija a exclusao de qualquer 
empresa das contas consolidadas. 

Documento da Comissao 6003/00: 0 n° 1 do artigo 14° da Setima Directiva determina 
que uma empresa deve ser exclufda das contas consolidadas sempre que a sua 
inclusao se revele incompatrvel com a obrigagao de dar uma imagem fiel. Ao inves, a 
NIC 27 apenas prevs a exclusao das contas consolidadas quando o controlo for 
temporario ou quando a filial funcionar sob severas restrigoes a Iongo prazo. 

Contudo, muito embora parega haver um conflito textual entre a NIC 27 e a Directiva, e 
questionavel que este tenha qualquer efeito na pratica. Por exemplo, embora a NIC 27 
nao permita a exclusao de uma filial das contas consolidadas com base na diferenga de 
actividades, nao e llquido que a consolidagao de empresas que realizam actividades 
diferentes seja incompatrvel com a imagem fiel. Na verdade, a tendsncia actual e para 
pensar que essas empresas devem ser consolidadas, apresentando-se a informagao 
pertinente, por sectores, no anexo as contas, a fim de explicar a execugao das diversas 
operagoes. Tendo isto em conta, o Comite de Contacto nao antevs qualquer caso em 
que o artigo 14° exija a exclusao de qualquer empresa das contas consolidadas. 

NIC 28 - Contabiliza~ao de participa~oes em empresas associadas8 

Segundo a NIC 28, a utilizac;ao do metodo de equivalsncia deve ser abandonada nos 
casos prescritos nos pontos 8 e 11 b. As directivas contabilfsticas nao prevsem a 
suspensao da utilizagao do metodo de equivalsncia em nenhum caso, pelo que se 
verifica um conflito, em teoria. Deve considerar-se, porem, que os casos enumerados 
na NIC 28 e que permitem a suspensao deste metodo levam, na pratica, a que os 
investimentos deixem de constituir uma participagao na acepgao do artigo 17° da 
Quarta Directiva. Por isso, o metodo de equivalsncia tambem nao lhes seria aplicavel 
ao abrigo das directivas contabilfsticas. 

0 Comite de Contacto concluiu, por conseguinte, que, embora as regras contidas na 
NIC 28 nao figurarem na Setima Directiva, o efeito sera o mesmo, na pratica, nao 
havendo nenhum conflito quanto ao fundo. 

Documento da Comissao 6010/99: A NIC 28 (revista em 1998) "Contabilizac;ao de 
participagoes em empresas associadas" foi emitida pelo Comite lnternacional das 
Normas Contabilfsticas em Setembro de 1998 e substitui a versao da NIC 28 que foi 
reformulada em 1994. 0 texto revisto entra em vigor quando 



160 

a NIC 36 se tornar operativa- isto e, para os mapas financeiros relatives a exerclcios 
com inlcio em 1 de Julho de 1999, ou posteriormente, a menos que a NIC 36 seja 
aplicada a perlodos anteriores. 

0 Comite de Contacto examinou a NIC 28 (revista em 1998) no contexto das directivas 
contabiHsticas comunitarias, a fim de analisar se, em que medida, esta norma deve ou 
nao ser aplicada nos ordenamentos jurldicos comunitarios. 

NATUREZA DA REVISAO 

Os pontos 23 e 24 da NIC 28 foram revistos de modo a ficarem coerentes com a NIC 
36. 

CONCLUSOES 

As revisoes a NIC 28 nao introduziram novas conflitos. 

NIC 29 -lnforma~ao financeira nas economias afectadas por hiperinfla~ao 

0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 29, mas as questoes tratadas nesta norma 
nao sao especificamente abrangidas pelas directivas contabiHsticas. 

NIC 30 -lnforma~oes a prestar nas demonstra~oes financeiras dos bancos e 
INSTITUICOES financeiras similares8 

0 n° 1 do artigo 38° da Directiva relativa as contas dos bancos determina que OS 

Estados-Membros podem ou devem permitir a criac;ao de uma rubrica denominada 
"Fundos para riscos bancarios gerais", consoante 
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o Estado-Membro em causa tenha ou nao adoptado a opc;ao contida no artigo 37° da 
mesma directiva. De acordo com o n° 2 do artigo 38°, sempre que a rubrica "Fundos 
para riscos bancarios gerais" exista, o saldo dos seus acrescimos ou decrescimos deve 
figurar separadamente na conta de ganhos e perdas. 

Pelo contrario, os pontos 50 a 52 da NIC 30 exigem que quaisquer acrescimos ou 
decrescimos dos fundos para riscos bancarios gerais sejam apresentadas 
separadamente como uma afectac;ao ou aumento dos resultados nao distribuldos, nao 
permitindo, por isso, que os acrescimos ou decrescimos destes fundos sejam incluldos 
na conta de ganhos e perdas. 
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0 Comite de Contacto considera que, caso um Estado-Membro aplique as op9oes 
previstas nos artigos 37° e 38° da Directiva relativa as contas dos bancos, os bancos e 
outras institui9oes financeiras que desejem cumprir com a NIC nao devem aplicar 
essas op9oes. 

NIC 31 -lnforma~ao Financeira sobre Participa~oes em Empresas Comuns8 

Nos casas mencionados no seu ponto 35, a NIC 31 proibe a utiliza9ao do metoda de 
equivalencia e da consolida9ao proporcional. As directivas contabilisticas nao preveem 
a aplica9ao de qualquer metoda de avalia9ao devido a circunstancias especificas. Por 
conseguinte, parece existir um conflito. No entanto, como ja foi dito atras, a prop6sito 
da NIC 28, as circunstancias que impedem a aplica9ao da consolida9ao proporcional 
ou do metoda de equivalencia impedirao que a participa9ao seja incluida nas contas 
consolidadas e, por isso, tambem ao abrigo das directivas contabilisticas, obstarao 
automaticamente a sua avalia9ao acordo com os dais metodos supramencionados. 

0 Comite de Contacto concluiu, assim, que, embora as regras contidas na NIC 31 nao 
figurem na Setima Directiva, o efeito, na pratica, sera o mesmo e nao se verifica 
qualquer conflito quanta ao fundo. 

Documento da Comissao 6010/99: A NIC 31 (revista em 1998) "lnforma9ao financeira 
sabre participa9oes em empresas comuns" foi emitida pelo Comite lnternacional das 
Normas Contabilisticas em Setembro de 1998 e substitui a versao da NIC 31 
reformulada em 1994. 0 texto revisto entra em vigor quando a NIC 36 se tornar 
operativa - isto e, para os mapas financeiros que abrangem exercicios com inicio em 1 
de Julho de 1999, ou posteriormente, a nao ser que a NIC 36 seja aplicada a periodos 
anteriores. 

0 Comite de Contacto analisou a NIC 31 (revista em 1998) no contexto das directivas 
contabilisticas comunitarias, a fim de ponderar se, e em que medida, esta norma deve 
ou nao ser aplicada nos ordenamentos juridicos comunitarios. 

NATUREZA DA REVISAO 

Os pontos 39 e 40 da NIC 31 foram revistos, tendo sido aditado um novo ponto 41, a 
fim de harmonizar a norma com a NIC 36. 

CONCLUSOES 

As revisoes da NIC 31 nao introduziram novas conflitos. 
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NIC 32- lnstrumentos financeiros: informa~oes a prestar e apresenta~ao16 

INTRODUCAO 

A NIC 32 "lnstrumentos financeiros: informac;oes a prestar e apresentac;ao" foi emitida 
pelo Comite lnternacional das Normas Contabilfsticas (IASC) em Marc;o de 1995 e, 
ap6s uma ligeira alterac;ao introduzida pela NIC 39 "lnstrumentos financeiros: 
reconhecimento e avaliac;ao", foi 
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revista em Dezembro de 1998. A norma original entrou em vigor para os mapas 
financeiros relativos a exercfcios com infcio em 1 de Janeiro de 1996, ou 
posteriormente, e as alterac;oes a NIC 32 entram em vigor quando uma empresa aplicar 
a NIC 39 que, por sua vez, entra em vigor para os exercfcios iniciados a partir de 1 de 
Janeiro de 2001. Em Junho de 1998, o Standing Interpretations Committee (SIC) do 
IASC divulgou uma interpretac;ao da NIC 32, a SIC-16, aplicavel aos perfodos 
contabilfsticos iniciados em 1 de Julho de 1999, ou posteriormente, embora seja 
incentivada uma adopc;ao mais precoce. 

0 Comite de Contacto analisou a N IC 32 no contexto das directivas contabiHsticas da 
Uniao Europeia, enumerando, nos paragrafos seguintes, varias questoes que devem 
ser ponderadas ao decidir se, e em que medida, esta norma deve ser ou nao aplicada 
nos ordenamentos jurfdicos comunitarios. 

QUESTOES ESPECiFICAS 

As informac;oes exigidas pela NIC 32 vao, na sua maioria, muito alem das que sao 
requeridas pelas directivas e, nessa medida, sao compatrveis com elas. No entanto, 
esta norma preve tres requisitos respeitantes a apresentac;ao que sao incompatfveis 
com as Quarta e Setima Directivas relativas ao direito das sociedades e/ou com a 
Segunda Directiva relativa ao direito das sociedades que trata da manutenc;ao do 
capital. 

C/assifica~ao das rubricas como passivo ou capitais pr6prios 

0 ponto 18 da NIC 32 exige que urn instrumento financeiro emitido pela entidade 
declarante seja tratado como capitais pr6prios ou como dfvidas consoante corresponda 
ou nao a definic;ao de "elemento do passivo financeiro" e nao por referencia a sua 
forma jurfdica. 0 princfpio e retomado no ponto 23 (onde se exige que os instrumentos 
que tenham simultaneamente caracterfsticas de capitais pr6prios e de passivo 
financeiro sejam contabilizados separadamente) e no ponto 30 (que exige que o custo 
do servic;o da dfvida titulada por instrumentos financeiros seja tratado como juro ou 
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directamente debitado nos capitais pr6prios, de acordo com a classificac;ao do 
balanc;o). 

lsto significa, por exemplo, que uma acc;ao privilegiada com direitos de reembolso 
obrigat6rios e classificada como um elemento do passive ao abrigo da NIC 32. Essa 
classificac;ao e contra ria aos esquemas do balanc;o definidos nos artigos go e 1 0° da 
Quarta Directiva, que preveem uma rubrica denominada "Capital subscrito" no ambito 
da rubrica "Capitais pr6prios". Quando essas acc;oes sao emitidas por uma filial, a sua 
inclusao no passive das contas consolidadas suscita um conflito com o artigo 21o da 
Setima Directiva, que exige que as participac;oes minoritarias sejam inclufdas como 
"uma rubrica separada" no balanc;o consolidado. 
Alem disso, a apresentac;ao das acc;oes no passive obstaria a aplicac;ao da Segunda 
Directiva relativa ao direito das sociedades, que estabelece, designadamente, as 
regras para a distribuic;ao dos lucros e para as medidas que devem ser tomadas em 
caso de uma erosao grave do capital. Estas regras baseiam-se nas relac;oes entre o 
activo, o passive e os capitais pr6prios, e respectivos multiples, tal como figuram nas 
contas. 0 impacto concreto dessas regras variara consoante a inclusao ou nao das 
acc;oes nos capitais pr6prios ou no passive. lsto deve-se, por exemplo, ao facto de a 
Segunda Directiva ser aplicada na base de que as acc;oes privilegiadas com direitos de 
reembolso sao apresentadas nas contas como capitais pr6prios e, por isso, apresenta
las no passive, como a norma NIC 32 exige, distorceria a aplicac;ao da directiva. 

Uma soluc;ao possfvel para este conflito poderia ser a de apresentar separadamente as 
acc;oes, que devem ser classificadas como passive nos termos da NIC 32, sob um tftulo 
adicional integrado na 
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rubrica geral "Capitais pr6prios". 

Apresenta~ao dos juros e dos dividend as 

0 ponto 30 da NIC 32 exige que os juros, os dividendos, as perdas e os ganhos 
relatives a um instrumento financeiro, ou a uma components do mesmo, classificado 
como elemento do passive financeiro, sejam mencionados na conta de ganhos e 
perdas como despesas ou proveitos. lsto da origem a um conflito com os artigos 23° a 
26° da Quarta Directiva, quando as acc;oes sao classificadas como capital subscrito, ao 
abrigo da directiva, e como passive, ao abrigo da NIC 32. 

A directiva nao permite que os dividendos das acc;oes sejam mencionados na conta de 
ganhos e perdas como juros a pagar, conforme e exigido por esta norma. 

Contabilidade decomposta 

0 ponto 23 da NIC 32 exige que o emitente de um instrumento financeiro que contenha 
tanto um elemento do passive como um elemento dos capitais pr6prios deve classificar 
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as partes componentes do instrumento separadamente, como um elemento do passive 
e como um elemento dos capitais pr6prios. 

Esta abordagem e conhecida como "contabilidade decomposta" e significa, por 
exemplo, que um instrumento de divida que e convertivel em titulos de capital numa 
data futura deve ser classificado no balanc;o de forma decomposta, apresentando o 
elemento de divida no passive e a opgao de conversao em titulos de capital no capital. 
A Quarta Directiva nao aborda a questao da contabilidade decomposta. 
Consequentemente, nao ha qualquer conflito entre a directiva e o requisite da NIC 32 
de aplicar uma contabilidade decomposta. 

Compensagao entre o activo e o passivo 

No ponto 33 da NIC 32 e exigido que os montantes devidos e a receber do mesmo 
terceiro sejam sujeitos a compensac;ao, sempre que exista um direito de compensac;ao 
aplicavel por lei e uma intenc;ao de compensar os montantes reciproca ou 
simultaneamente. 0 artigo 7° da Quarta Directiva proibe qualquer compensac;ao entre 
contas do activo e do passive. Contudo, nos casos em que existe um direito previsto 
por lei, a menc;ao dos montantes Hquidos dos elementos do activo e do passive nao 
constitui uma compensac;ao. Consequentemente, a aplicac;ao das disposic;oes do ponto 
33 da NIC 32 nao gera qualquer conflito com a proibigao de compensac;ao do artigo 7°. 

Acgoes pr6prias 

As acc;oes pr6prias de uma empresa nao se enquadram na definic;ao de activo 
financeiros apresentada na NIC 32. Em consequencia, segundo a interpretac;ao dada 
na SIC-16, quaisquer direitos detidos pela entidade declarante em relac;ao as suas 
acc;oes pr6prias (que nao os direitos detidos em conexao com um regime 
remunerat6rio dos trabalhadores) devem ser contabilizados como uma deduc;ao dos 
capitais pr6prios e nao como um elemento do activo. 

Se o direito nacional de um Estado-Membro permitir que as acc;oes pr6prias sejam 
apresentadas no balango, em conformidade com os artigos 9°, 10° e 13° da Quarta 
Directiva, terao de figurar como activo imobilizado ou circulante. Contudo, a 
apresentac;ao das acc;oes pr6prias como elementos do activo no balanc;o nao e o 
tratamento prescrito pela NIC 32, conjugada com a SIC-16. 0 documento do Grupo de 
Contacto "Analise da conformidade entre a SIC-16 e as directivas contabilisticas 
comunitarias" trata esta situac;ao com mais pormenor e analisa-a a luz de diversas 
circunstancias especificas. 

CONCLUSOES 

1. De um modo geral, a NIC 32 apenas complementa os requisites de divulgac;ao das 
informac;oes 
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das directivas contabilfsticas. 

2. 0 requisito da NIC 32 de tratar como passivo determinados instrumentos financeiros 
(por exemplo, as acgoes privilegiadas com direitos de reembolso obrigat6rios), que 
juridicamente sao capitais pr6prios mas, de acordo com os criterios dessa norma, sao 
no fundo elementos do passivo, entra em conflito com os esquemas do balango 
indicados na Quarta Directiva e, nos casos em que tais instrumentos sao emitidos por 
filiais, com a Setima Directiva. Urn tal tratamento contabilfstico tambem obstaria a 
aplicagao da Segunda Directiva relativa ao direito das sociedades. Uma solugao 
possfvel para este conflito poderia ser a de apresentar esses instrumentos financeiros 
de forma separada, sob urn tftulo adicional no ambito da rubrica geral "Capitais 
pr6prios". 

3. 0 requisito previsto no ponto 30 da NIC 32 de que os juros, os dividendos, as perdas 
e os ganhos relativos a urn instrumento financeiro, ou a uma components do mesmo, 
classificado como elemento do passivo financeiro sejam mencionados na conta de 
ganhos e perdas como despesas ou proveitos gera urn conflito com os artigos 23° a 26° 
da Quarta Directiva, quando as acgoes sao classificadas como capital subscrito ao 
abrigo da directiva e como passivo ao abrigo da NIC 32. 

4. A Quarta Directiva nao aborda a questao da contabilidade decomposta. 
Consequentemente, nao ha qualquer conflito entre a Directiva e o requisito da NIC 32 
de aplicar a contabilidade decomposta em situagoes em que urn instrumento financeiro 
contem simultaneamente urn elemento de passivo e urn elemento de capitais pr6prios. 

5. 0 artigo 7° da Quarta Directiva profbe qualquer compensagao entre as rubricas do 
activo e as rubricas do passivo. No entanto, a aplicagao das disposigoes do ponto 33 
da NIC 32 nao suscita nenhum conflito com a proibigao de compensagao do artigo 7°. 

6. A aplicagao da definigao de elemento do activo financeiro contida na NIC 32 e 
interpretada pela SIC-16 leva a que as acgoes pr6prias sejam apresentadas em 
dedugao dos capitais pr6prios e nao como urn elemento do activo. Ha situagoes 
especfficas em que esta apresentagao nao e compatfvel com o esquema do balango 
fixado pela Quarta Directiva. Estas situagoes especfficas sao tratadas em mais 
pormenor no documento do Grupo de Contacto "Analise da conformidade entre a SIC-
16 e as directivas contabilfsticas comunitarias". 

Documento da Comissao 6003/00: De urn modo geral, a NIC 32 limita-se a 
complementar os requisites de apresentagao das informagoes das directivas 
contabilfsticas. No entanto, ha dois importantes requisites de apresentagao previstos na 
NIC 32 que sao incompatfveis com a Quarta e a Setima Directivas relativas ao direito 
das sociedades e/ou com a Segunda Directiva relativa ao direito das sociedades que 
trata da manutengao do capital. 
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Classificagao das rubricas como passivo ou capitais pr6prios 

0 ponto 18 da NIC 32 determina que um instrumento financeiro emitido pela entidade 
declarante deve ser tratado como elemento dos capitais pr6prios ou como dlvida 
consoante corresponda ou nao a definic;ao de "elemento do passive financeiro", e nao 
por referencia a sua forma jurldica. Este principia e retomado no ponto 23 (que exige 
que os instrumentos que tenham simultaneamente caracterlsticas de capitais pr6prios e 
de elementos do passive financeiro sejam contabilizados com menc;ao separada das 
suas componentes) e no ponto 30 (que determina que o custo de servic;o da dlvida 
titulada por instrumentos financeiros seja tratado como jura ou directamente debitado 
aos capitais pr6prios, de acordo com a classificac;ao do balanc;o). 

lsto significa, por exemplo, que uma acc;ao privilegiada com direitos de reembolso 
obrigat6rios e classificada como elemento do passive na acepc;ao da NIC 32. lsto opoe
se aos esquemas do 
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balanc;o definidos nos artigos go e 10° da Quarta Directiva, que preveem uma rub rica 
para "Capital subscrito", no ambito da rubrica "Capitais pr6prios". Quando tais acc;oes 
sao emitidas por uma filial, a sua inclusao no passive das contas consolidadas suscita 
um conflito com o artigo 21° da Setima Directiva, que requer que as participac;oes 
minoritarias sejam incluldas sob "uma rubrica separada" no balanc;o consolidado. 

Alem disso, a apresentac;ao das acc;oes no passive obstaria a aplicac;ao da Segunda 
Directiva relativa ao direito das sociedades, que estabelece, designadamente, as 
regras para a distribuic;ao dos Iueras e para as medidas que devem ser tomadas em 
caso de uma erosao grave do capital. Estas regras baseiam-se nas relac;oes entre o 
activo, o passive e os capitais pr6prios, e respectivos multiples, tal como figuram nas 
contas. 0 impacto concreto dessas regras variara de acordo com a inclusao ou nao das 
acc;oes nos capitais pr6prios ou no passive. lsto deve-se, por exemplo, ao facto de a 
Segunda Directiva ser aplicada na base de que as acc;oes privilegiadas com direitos de 
reembolso sao apresentadas nas contas como capitais pr6prios e, por isso, apresenta
las no passive, como a norma NIC 32 exige, distorceria a aplicac;ao da directiva. 

Uma soluc;ao posslvel para este conflito poderia sera de apresentar separadamente as 
acc;oes que devem ser classificadas como passive nos termos da NIC 32 sob um titulo 
adicional integrado na rubrica geral "Capitais pr6prios". 

Apresentagao dos juros e dos dividendos 

0 ponto 30 da NIC 32 determina que os juros, os dividendos, as perdas e os ganhos 
relatives a um instrumento financeiro, ou a um components do mesmo, classificado 
como elemento do passive financeiro, devem ser incluldos na conta de ganhos e 
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perdas como despesas ou proveitos. lsto origina urn conflito com os artigos 23° a 26° 
da Quarta Directiva quando as acc;oes sao classificadas como capital subscrito nos 
termos da directiva e como elementos do passivo ao abrigo da NIC 32. 

A directiva nao permite que os dividendos das acc;oes sejam mencionados na conta de 
ganhos e perdas como juros a pagar, conforme e exigido por esta norma. 

NIC 33- Resultado por ac~ao 
0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 33, mas as questoes tratadas nesta norma 
nao sao especificamente abrangidas pelas directivas contabilfsticas. 

NIC 34 -lnforma~ao financeira intercalar 

0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 34, mas as questoes tratadas nesta norma 
nao sao especificamente abrangidas pelas directivas contabilfsticas. 

NIC 35- Abandono de actividades17 

A N IC 35 "Abandono de actividades" foi emitida pelo Comite lnternacional das Norm as 
Contabilfsticas em Junho de 1998. A norma e aplicavel aos mapas financeiros relatives 
aos exercfcios com infcio em 1 de Janeiro de 1999, ou posteriormente, embora seja 
incentivada uma aplicac;ao mais precoce. 

0 Comite de Contacto analisou a NIC 35 no contexte das directivas contabilfsticas da 
Uniao Europeia, enumerando, nos paragrafos seguintes, varias questoes que devem 
ser ponderadas ao decidir se, e em que medida, esta norma deve ser ou nao aplicada 
nos ordenamentos jurfdicos comunitarios. 

QUESTOES ESPECiFICAS 
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Trata-se de uma norma exclusivamente ligada a divulgat;ao de informat;oes 

A NIC 35 ocupa-se apenas da questao da divulgac;ao de informac;oes. Nao contem 
quaisquer regras pr6prias em materia de reconhecimento ou de avaliac;ao, embora 
exija que as provisoes para abandono das actividades sejam calculadas de acordo com 
a NIC 36 "Depreciac;ao de activos" e a NIC 37 "Provisoes, passives eventuais e activos 
eventuais". Faz notar tambem que a NIC 19 "Beneffcios sociais dos empregados" e a 
NIC 16 "lmobilizac;oes corp6reas" podem ser igualmente pertinentes. A conformidade 
destas NIC com as directivas contabilfsticas comunitarias e analisada em documentos 
separados. 
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A maior parte das informagoes exigidas deve figurar no anexo. Estas informagoes, sob 
forma narrativa, complementam os requisites das directivas, nao entrando em conflito 
com estes. Nas contas, as empresas sao: 

a) obrigadas a apresentar os ganhos e perdas com a alienagao dos elementos do 
activo (ou na liquidagao do passivo) relatives ao abandono das actividades e ao 
imposto conexo (ponto 39); e 

b) incentivadas a fornecer (ponto 40): 
i) os proveitos, as despesas e os resultados antes de impostos das operagoes 
abandonadas e o imposto conexo; e 
ii) OS fiUXOS de tesouraria liquidos imputaveis a exploragao, investimento e 
financiamento das actividades abandonadas. 

A divulgagao de informagoes prevista na alinea a) e complementar e nao contraria aos 
requisites das directivas. 

Seas informagoes referidas na alinea b), subalinea i), forem apresentadas na conta de 
ganhos e perdas, nao ha conflito com os esquemas "verticais" da conta de ganhos e 
perdas estabelecidos nos artigos 23° e 25° da Quarta Directiva, desde que os valores 
de todas as actividades sejam apresentados complementarmente aos das actividades 
que continuam e das que sao abandonadas. No entanto, uma empresa que adopte os 
esquemas "horizontais" de conta de ganhos e perdas estabelecidos nos artigos 24° e 
26° da Quarta Directiva nao pode apresentar os lucros antes de impostos das 
actividades abandonadas nas proprias contas, uma vez que estes esquemas nao 
permitem referir os resultados a este nfvel (embora essa informagao possa ser 
apresentada no anexo). 

As informagoes mencionadas na alfnea b), subalfnea ii), afectam a demonstragao de 
fluxos de tesouraria e sao, por conseguinte, complementares e nao contrarias aos 
requisites das directivas. 

CONCLUSOES 

A NIC 35 nao entra em conflito com as directivas contabilfsticas comunitarias. Contudo, 
a divulgagao preferencial dos resultados antes de impostos das actividades 
abandonadas na propria conta de ganhos e perdas e incompatfvel com a utilizagao dos 
esquemas da conta de ganhos e perdas fixados nos artigos 24° e 26° da Quarta 
Directiva. E possfvel, porem, evitar eventuais conflitos fornecendo estas informagoes 
no anexo as contas e nao no seu corpo principal. 

Documento da Comissao 6003/00: A NIC 35 ocupa-se somente da divulgagao de 
informagoes e nao entra em conflito com as directivas contabilfsticas. No entanto, a 
divulgagao preferencial, preconizada pela norma, dos resultados antes de impostos das 
actividades abandonadas na propria conta de ganhos e perdas (ver alfnea f) do ponto 
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27 e ponto 40 da NIC 35) e incompatfvel com a utilizagao dos esquemas 
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artigos 24° e 26° da Quarta Directiva. E, todavia, compativel com a utilizagao dos 
esquemas verticais apresentados nos artigos 23° e 25°. Contudo, e possfvel evitar 
eventuais conflitos com os artigos 24° e 26° fornecendo estas informagoes no anexo, 
em vez de serem inclufdas no corpo principal da conta de ganhos e perdas. 

NIC 36- Deprecia~ao de activos17 

INTRODUCAO 

A NIC 36 "Depreciagao de activos" foi emitida pelo Comite lnternacional das Normas 
Contabilfsticas em Junho de 1998. A norma e aplicavel aos mapas financeiros relativos 
a exercfcios com infcio em 1 de Julho de 1999, ou em data posterior, embora seja 
incentivada uma aplicagao mais precoce. 0 Comite de Contacto analisou a NIC 36 no 
contexto das directivas contabilfsticas da Uniao Europeia, enumerando, nos paragrafos 
seguintes, varias questoes que devem ser ponderadas ao decidir se, e em que medida, 
esta norma deve ser ou nao aplicada nos ordenamentos jurfdicos comunitarios. 

RESUMO DAS QUESTOES 

Unidades geradoras de numerario 

A NIC 36 (ponto 65) exige que, sempre que possfvel, a depreciagao deve ponderar 
cada elemento do activo. Quando isto nao e possfvel, porem, o activo deve ser 
agrupado em unidades geradoras de numerario (UGN), e a depreciagao deve ser 
analisada a nfvel das UGN, sendo qualquer depreciagao identificada imputada ao 
activo da UGN. Este tratamento e potencialmente incompatfvel com o n° 1, alfnea e), 
do artigo 31° da Quarta Directiva, que exige que, em todos os casos, "os elementos 
das rubricas do activo e do passive de vern ser valorizados separadamente". 

No entanto, e defensavel argumentar que o n° 1, alfnea e), do artigo 31° nao deve ser 
aplicado de forma a impor urn requisito que, par vezes, e impossfvel satisfazer. 
Consequentemente, se as empresas aplicarem o ponto 65 da NIC 36 de modo 
rigoroso, estarao conformes com a directiva. Quando isto nao for possfvel, 
determinarao o montante recuperavel de urn elemento do activo por referenda a 
unidade geradora de numerario a que o elemento do activo pertence, tal como e 
prescrito pela NIC 36. Uma vez que a directiva e omissa sabre a abordagem que 
devera ser seguida em tais casos, e evidente que a NIC 36 nao e incompatfvel com ela 
neste aspecto. 

E de referir tambem que a NIC 36 nao reconhece a distingao entre depreciagoes 
temporarias e duradouras. 
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Nos termos da norma, uma depreciagao e reconhecida em todos os casas em que o 
montante recuperavel de urn elemento do activo e inferior ao seu montante 
contabilistico (ver ponto 88), o que significa que todas as depreciagoes devem ser 
considerados como duradouras, no contexte da Quarta Directiva. lsto acontece porque 
a metodologia intrlnseca dos fluxos de caixa descontados, prevista na NIC 36, para 
avaliar uma perda par depreciagao significa que s6 as depreciagoes duradouras serao 
reconhecidas, e que as depreciagoes temporarias nao serao reveladas pela aplicagao 
do teste. 

Utilizagao do metoda da determinagao do valor actual 

A NIC 36 determina que uma depreciagao deve ser reconhecida quando urn montante 
contabiHstico excede o montante recuperavel. Este ultimo equivale ao valor mais 
elevado de entre o prego Hquido de venda e a valor de usa, avaliado pelo valor actual 
dos fluxos de tesouraria Hquidos gerados pelo elemento do activo (ou, quando 
aplicavel, pela UGN). Assim, sempre que urn elemento do activo e avaliado pelo valor 
de usa, o seu valor contabiHstico e urn montante actual. 0 recurso ao valor actual nao e 
proibido pela Quarta Directiva. 
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Amortizagao 

0 n° 1, aHnea b), do artigo 35° da Quarta Directiva determina que o valor dos 
elementos do activo imobilizado, cuja utilizagao e limitada no tempo, deve ser 
sistematicamente amortizado durante a sua duragao de utilizagao. E posslvel afirmar 
que isto implica urn padrao mais regular de redugao do valor contabiHstico de urn 
elemento do activo do que quando a NIC 36 e aplicada. Ao mesmo tempo, porem, a 
NIC 36 fornece uma metodologia que permite cumprir o requisite adicional do n° 1, 
subalfnea bb) da alfnea c), do artigo 35° da Directiva, dispoe que o valor dos elementos 
do activo imobilizado deve ser diminuldo sempre que se verifique uma depreciagao 
duradoura. Consequentemente, embora seja clara que o teste da depreciagao nao 
substitui a amortizagao, fornece contudo uma metodologia sistematica para a avaliagao 
e o reconhecimento de uma depreciagao duradoura. 

CONCLUSOES 

Nao ha qualquer conflito entre a NIC 36 e as directivas contabiHsticas. 0 n° 1, allnea e), 
do artigo 31° da Quarta Directiva determina que, em todos os casas, "os elementos das 
rubricas do activo e do pass iva devem ser valorizados separadamente", ao passo que o 
NIC 36 permite, em determinadas circunstancias, que os elementos do activo sejam 
agrupados em unidades geradoras de numerario (UGN), e que seja efectuada uma 
analise da depreciagao ao nlvel da UGN. Contudo, a determinagao da depreciagao par 
referencia as UGN s6 e permitida, nos termos da NIC 36, quando nao e posslvel 
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estimar o montante recuperavel de cada elemento do activo. Consequentemente, 
desde que as empresas apliquem as disposigoes do ponto 65 da NIC 36 de uma forma 
rigorosa, nao havera qualquer conflito entre a norma e a directiva a este respeito. lsto 
significa que as empresas da Uniao Europeia nao poderao escudar-se com a 
abordagem das UGN prevista na NIC 36 para evitarem registar a depreciagao de urn 
elemento do activo que seja passive! de avaliagao individual. 

NIC 37- Provisoes, passivos eventuais e activos eventuais17 
INTRODUCAO 

A NIC 37 "Provisoes, passivos eventuais e activos eventuais" foi emitida pelo Comite 
lnternacional das Normas Contabilisticas em Setembro de 1998. A norma e aplicavel 
aos mapas financeiros relatives aos exerclcios com inlcio em 1 de Julho de 1999, ou 
em data posterior, embora seja incentivada uma aplicagao mais precoce. 0 Comite de 
Contacto analisou a NIC 37 no contexto das directivas contabilisticas da Uniao 
Europeia, enumerando, nos paragrafos seguintes, varias questoes que devem ser 
ponderadas ao decidir se, e em que medida, esta norma deve ser ou nao aplicada nos 
ordenamentos jurldicos comunitarios. 

RESUMO DAS QUESTOES 

Fa/ta de orientagoes especificas nas directivas 

Nas directivas ha poucas referencias especlficas as provisoes e a elementos eventuais. 
No entanto, o n° 1, ponto 7), do artigo 43° da Quarta Directiva exige que seja indicado 
no anexo o montante global dos compromissos financeiros que nao figuram no 
balango, e o artigo 14° requer a divulgagao no anexo de todos os compromissos 
assumidos a titulo de qualquer garantia, que nao sejam reconhecidos como passivo no 
balango. Alem disso, existem os requisites gerais do n° 1, suballnea bb) da allnea c), 
do artigo 31° (devem ter-se em conta os riscos previslveis e as perdas eventuais), da 
alinea d) do mesmo artigo (devem tomar-se em consideragao os encargos e os 
proveitos respeitantes ao exerclcio) e do artigo 20° (tipos de elementos a incluir na 
rubrica "provisoes para riscos e encargos" prevista no esquema do balango). 
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Regras de reconhecimento das provisoes 

Nos termos das normas internacionais de contabilidade, as prov1soes devem ser 
reconhecidas nas contas; os passivos e activos eventuais nao sao reconhecidos mas, 
em alguns casos, tern de ser divulgados. A principal questao a considerar, portanto, e a 
questao muito ampla de saber sea definigao de "provisao" apresentadas nas NIC inclui 
ou nao todas as rubricas que seriam incluldos por referencia aos artigos atras 
mencionados. 
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A NIC 37 (ponto 14) determina que uma provisao deve ser reconhecida se (e apenas 
se) a entidade declarante tiver, a data de encerramento do balanc;o, uma obrigac;ao 
presente uurfdica ou construtiva) resultante de um acontecimento passado que e mais 
susceptfvel de originar uma safda de recursos, passfvel de ser estimada de uma forma 
fiavel, do que de nao. 

Se considerarmos apenas a formulac;ao literal do artigo 31° da Quarta Directiva e o 
ponto 14 da NIC 37, sera bastante facil concluir que, muito embora a formulac;ao seja 
muito diferente - a directiva centra-sa no reconhecimento das despesas e a NIC no 
reconhecimento do passivo - o resultado final e muito semelhante. 

Contudo, quando as regras indicadas na NIC 37 para a aplicac;ao do ponto 14 a casas 
especfficos sao tidas em conta, essa posic;ao nao e tao clara. Por exemplo, ao abrigo 
do ponto 72 da NIC, s6 pode ser constitufda uma provisao para reestruturac;ao se a 
entidade declarante (em termos gerais) tiver um plano formal pormenorizado para essa 
reestruturac;ao e se tiver divulgado as suas intenc;oes na data do balanc;o, ou antes. 
Alem disso, o plano tem de incluir varios aspectos especfficos, compreendendo a 
empresa ou parte da empresa em causa e os principais locais afectados. 

lsto significa, por exemplo, que se durante o ano findo em 31 de Dezembro de 1998 
uma empresa tiver identificado claramente que e necessaria encerrar uma das suas 
duas fabricas para poupar custos, mas ainda nao decidiu qual delas, a NIC 37 profbe 
que seja feita provisao para esses custos de encerramento, mesmo que tenha sido 
anunciada a intenc;ao de encerrar uma das fabricas. Do mesmo modo, se o Conselho 
de Administrac;ao de uma empresa decidir, antes da data de encerramento do balanc;o, 
reorganizar a empresa (incluindo o despedimento de trabalhadores), e a decisao s6 for 
anunciada ap6s a data do balanc;o (mas antes de as contas serem aprovadas), a NIC 
37 nao permite que seja constitufda uma provisao para a reorganizac;ao e os 
pagamentos relatives aos despedimentos, ao passo que o artigo 31° da Quarta 
Directiva exigiria que essa provisao fosse constitufda. Consequentemente, ao abrigo da 
directiva, uma decisao do Conselho de Administrac;ao indicaria que existe uma "perda 
eventual" (ou "risco previsfvel" no caso dos textos alemao e frances). Custa, portanto, a 
entender de que modo a proibic;ao da NIC 37 pode ser conciliada com a exigencia do 
n° 1, subalfnea bb) da alfnea c), do artigo 31°, de ter em conta todos "os riscos 
previsfveis e as perdas eventuais", se estas palavras forem interpretadas de acordo 
com o seu significado natural. 

Utilizagao do valor actual 

Quando for relevante, as provisoes a Iongo prazo devem ser avaliadas com base no 
valor actual e esta abordagem nao e proibida pela Quarta Directiva (nao sendo, 
portanto, incompatfvel com esta). 
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CONCLUSOES 

A definigao de provisao dada pela NIC 37, tal como e aplicada ao caso especffico das 
provisoes para reestruturagao, e incompatfvel com a Quarta Directiva pais impede que 
seja constituida uma provisao para rubricas relativamente as quais e exigida provisao 
por forga da subalfnea bb) da alinea c) e da alfnea d) do n° 1 do artigo 31° da directiva. 
file:///GI/Web15/IM Website/comm/internal_market/en/company/account/ias/6926pt.htm 
(38 of 42) [20/09/2001 14:12:42] Nos restantes aspectos, a NIC 37 nao e incompatfvel 
com as directivas. 

NIC 38 -lmobiliza~oes lncorp6reas17 

INTRODUCAO 

A NIC 38 "lmobilizagoes incorp6reas" foi emitida pelo Comite lnternacional das Normas 
Contabilisticas em Setembro de 1998. A norma e aplicavel aos mapas financeiros 
relatives a exercicios com inicio em 1 de Julho de 1999, ou em data posterior, embora 
seja incentivada uma aplicagao mais precoce. 

0 Comite de Contacto analisou a NIC 38 no contexte das directivas contabilisticas da 
Uniao Europeia, enumerando, nos paragrafos seguintes, varias questoes que devem 
ser ponderadas ao decidir se, e em que medida, esta norma deve ser ou nao aplicada 
nos ordenamentos juridicos comunitarios. 

RESUMO DAS QUESTOES 

Reavalia~oes 

0 tratamento de referencia mencionado na NIC 38 (ponto 63) consists em transitar o 
activo incorp6reo ao prego de custo menos as amortizagoes e as perdas por 
depreciagao. Contudo, como alternativa permitida (ponto 64) o activo incorp6reo pode 
ser transitado por urn montante reavaliado, para se basear no justa valor num mercado 
activo. Pelo contrario, a Quarta Directiva s6 permite a reavaliagao do activo incorp6reo 
ao abrigo do n° 1, alinea b), do artigo 33°, que permite uma derrogagao aos Estados
Membros para autorizarem que qualquer elemento do activo seja transitado segundo 
urn metoda destinado "a ter em conta a inflagao". Consequentemente, a alternativa 
permitida pela NIC 38, de reavaliar o activo incorp6reo pelo justa valor, e incompatfvel 
com a directiva, uma vez que a contabilizagao do activo pelo justa valor e diferente de 
aplicar urn metoda de avaliagao destinado "a ter em conta a inflagao". Todavia, as 
empresas europeias ainda podem cumprir as directivas e a NIC 38 simultaneamente, 
tendo o cuidado de nao optar pela aplicagao do tratamento alternative autorizado ao 
abrigo do ponto 64 da NIC 38. 



174 

Analise da deprecia~ao 

Todas as imobilizagoes incorp6reas estao sujeitas as disposigoes da NIC 36 
"Depreciagao de activos". Oeste modo, os comentarios sobre essa norma, juntamente 
com a conclusao de que nao ha nenhum conflito entre a NIC 36 e as directivas 
contabiHsticas, tambem se aplicam neste caso. 

Valor residual 

0 ponto 91 da NIC 38 exige que se considers que o valor residual de urn activo 
incorp6reo e igual a zero, a menos que o valor residual possa ser determinado por 
referencia a urn mercado activo. Na pratica, isto significa que se deve partir do principia 
de que todos os activos incorp6reos nao homogeneos (como as marcas comerciais, 
marcas registadas, etc.) tern urn valor residual igual a zero. 

0 n° 1, alinea b), do artigo 35° da Quarta Directiva determina que "0 prego de 
aquisigao ou o custo de produgao dos elementos do activo imobilizado cuja utilizagao e 
limitada no tempo deve ser diminuido das correcgoes de valor calculadas de maneira a 
amortizar sistematicamente o valor destes elementos durante a sua duragao de 
utilizagao". Este requisito faz a diferenciagao entre o "custo" do elemento do activo e o 
montante amortizado (descrito como "valor"). 

Custos de desenvolvimento 

A NIC 38 exige que os custos de desenvolvimento sejam capitalizados como activo 
incorp6reo em algumas circunstancias limitadas e amortizados durante a sua vida util 
estimada, relativamente a qual a 
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NIC impoe uma vida maxima de referencia igual a 20 anos. Em contrasts, o artigo 37° 
da Quarta Directiva exige que tais custos sejam amortizados em nao mais de cinco 
anos, embora os Estados-Membros possam derrogar deste requisito em casos 
excepcionais. 

CONCLUSOES 

Ha dois conflitos potenciais entre a N IC 38 e a Quarta Directiva, nomeadamente: 

a) A NIC 38 permite que os activos incorp6reos sejam reavaliados ao justo valor; a 
directiva permite a reavaliagao apenas para ter em conta a inflagao; e 
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b) A Directiva impoe uma vida max1ma de cinco anos para os custos de 
desenvolvimento (embora sujeita a derrogagao pelos Estados-Membros), imposigao 
que nao e reflectida na NIC. 

No entanto, dada a natureza destes conflitos potenciais e a flexibilidade permitida pela 
norma, as empresas europeias ainda tern a possibilidade de cumprir tanto a NIC 38 
como as directivas. 

NIC 39 -lnstrumentos financeiros: contabiliza~ao e mensura~ao 

0 Comite de Contacto nao analisou a NIC 39, mas a Comissao apresentou uma 
proposta de alteragao da Quarta e da Setima Directivas de modo a permitir ter em 
conta o justa valor e eliminar, assim, os conflitos entre a NIC 39 e estas directivas. 

NIC 40- lnvestimentos lmobiliarios18 

INTRODUCAO 

A NIC 40, lnvestimentos imobiliarios, foi emitida em 3 de Maio de 2000. A norma e 
aplicavel aos mapas financeiros anuais relatives a perfodos com infcio em 1 de Janeiro 
de 2001, ou posteriormente, embora seja incentivada uma aplicagao mais precoce. 

0 Comite de Contacto analisou a NIC 40 no contexte das directivas contabilfsticas da 
Uniao Europeia, enumerando, nos paragrafos seguintes, varias questoes que devem 
ser ponderadas ao decidir se, e em que medida, esta norma deve ser ou nao aplicada 
nos ordenamentos jurfdicos comunitarios. 

A NIC 40 prescreve o tratamento contabilistico e os requisites de divulgagao de 
informagoes correspondentes para os investimentos imobiliarios - definidos como bens 
imobiliarios detidos por uma empresa para a obtengao de rendas ou para a valorizagao 
do capital, ou ambos, e nao para serem utilizados na produgao ou na oferta de bens e 
servigos, nem para fins administrativos, ou ainda para serem vendidos no decurso da 
sua actividade normal. 

A norma determina que os investimentos imobiliarios devem ser inicialmente 
reconhecidos pelo seu custo. Subsequentemente, as empresas sao livres de escolher 
urn ou dois modelos contabilfsticos e de aplicar esse modelo de forma coerente a todos 
os seus investimentos imobiliarios. Os dois modelos sao os seguintes: 

a) modelo do justa valor: os investimentos imobiliarios devem ser avaliados pelo seu 
justa valor e as alteragoes ao mesmo devem ser reconhecidas na conta de ganhos e 
perdas; ou 

b) modelo do custo: os investimentos imobiliarios devem ser avaliados ao abrigo do 
tratamento de referencia previsto na NIC 16. Uma empresa que escolha o modelo de 
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custo deve mencionar o justo valor dos seus investimentos imobiliarios. A NIC 40 
determina que a mudanga de um modelo para o outro s6 deve ser feita se essa 
mudanga 
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produzir uma apresentagao mais adequada, e a norma afirma que e muito improvavel 
que isso acontega aquando de uma mudanga do modelo do justo valor para o modelo 
de custo. 

QUESTOES ESPECiFICAS 

Ao contrario da Quarta Directiva, a NIC 40 nao faz qualquer distingao entre as 
empresas de investimento e as outras empresas. Consequentemente, enquanto a NIC 
40 permite que todas as empresas escolham livremente o modelo contabilistico para a 
avaliagao subsequente dos investimentos imobiliarios, a escolha e mais limitada no 
caso das empresas da Uniao Europeia sujeitas as directivas contabilisticas. lsto deve
se ao facto de, nos termos do artigo 32° da Quarta Directiva, o principia de avaliagao 
basico ser o custo, o que e confirmado pelo artigo 35°, na sua aplicagao ao activo 
imobilizado. No entanto, o artigo 33° da Quarta Directiva permite que os Estados
Membros autorizem ou imponham, para todas as sociedades ou certas categorias de 
sociedades, a reavaliagao das imobilizagoes corp6reas. Contudo, sempre que esta 
opgao e aplicada, o artigo 33° exige ainda que a diferenga entre o custo e o montante 
da valorimetria seja transferida para uma reserva distinta do balango, denominada 
"reserva de reavaliagao". 0 artigo preve ainda que as transferencias da reserva de 
reavaliagao para a conta de ganhos e perdas apenas possam ser feitas, na medida em 
que os montantes transferidos tenham sido inscritos como encargos na conta de 
ganhos e perdas ou reflictam aumentos do valor que tenham sido efectivamente 
realizados. Consequentemente, tendo em conta as disposigoes do artigo 33°, as 
empresas da Uniao Europeia estariam impedidas de aplicar o modelo de justo valor 
previsto na NIC 40, que exige que todas as correcgoes de valor sejam imediatamente 
inseridas na conta de ganhos e perdas, independentemente de terem sido ou nao 
realizadas. Alem disso, o modelo de justo valor da NIC 40 exclui o requisito de 
amortizagao dos investimentos imobiliarios, o que esta em conflito com o n° 1 do artigo 
35° da Quarta Directiva. 

Contudo, no caso das empresas de investimento, este conflito e evitado. lsto deve-se 
ao facto de, nos termos do artigo 60° da Quarta Directiva, os Estados-Membros 
poderem prever que a avaliagao dos valores nos quais as sociedades de investimento, 
na acepgao do n° 2 do artigo 5°, aplicaram os seus fundos, se faga com base no valor 
de mercado. Nesse caso, os Estados-Membros podem igualmente dispensar as 
sociedades de investimento de capital variavel de fazer figurar de forma distinta os 
montantes das correcgoes de valor mencionados no artigo 36°. 
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CONCLUSOES 

0 modelo do justo valor da NIC 40 esta em conflito como principia basico do artigo 33° 
da Quarta Directiva de que as valorizagoes dos elementos do activo imobilizado s6 
podem figurar na conta de ganhos e perdas na medida em que tenham sido realizadas. 
lsto significa que a opgao do justo valor prevista na NIC 40 nao esta disponlvel para as 
empresas da Uniao Europeia, a nao ser para as sociedades de investimento. 

A directiva contem uma disposigao especial para as sociedades de investimento, que 
estao autorizadas a avaliar os seus investimentos pelo valor do mercado, reflectindo-se 
as alteragoes do valor de mercado na conta de ganhos e perdas. 
No entanto, e de notar que a NIC 40 permite que as empresas escolham livremente o 
modelo contabilrstico, nao exigindo, portanto, a aplicagao do modelo de justo valor. 
Consequentemente, as empresas da Uniao Europeia ainda tam a possibilidade de 
cumprir tanto os requisitos da NIC 40 como os da Quarta Directiva, aplicando o modelo 
de custo ao abrigo do ponto 50 da NIC 40. 

Nos restantes aspectos, a NIC 40 esta conforme ou, pelo menos, nao esta em conflito, 
com as directivas. 

Porem, o Comite de Contacto pediu a Comissao que analise se o modelo de justo valor 
previsto na NIC 40 deve ser incluldo no programa de modernizagao das directivas 
contabiHsticas que a Comissao vai apresentar dentro em breve. 
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NIC 41 - Agricultura 

A NIC 41 nao e analisada em pormenor, porque e evidente que a abordagem do justo 
valor para a avaliagao do activo biol6gico, prevista na NIC 41, e o consequents 
reconhecimento dos ganhos nao realizados na conta de ganhos e perdas e 
incompatrvel quer com o requisito do n° 1, suballnea aa) da aHnea c), do artigo 31° da 
Quarta Directiva, de que somente os lucros realizados a data de encerramento do 
balango podem nele ser inscritos, quer como principia basico do artigo 33° da mesma 
directiva de que valorizagoes do activo imobilizado apenas podem figurar na conta de 
ganhos e perdas na medida em que tenham sido efectivamente realizadas. 
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8.13 DIRETIVAS CONTABILISTICAS EUROPEIAS 

Fevereiro de 2001 

EXAME DA CONFORM/DADE ENTRE AS SIC 1 A 25 E AS 

DIRECT/VAS CONTAB/L{ST/CAS EUROPE/AS 

DIRECCAO-GERAL MARKT 

Mercado lnterno e Mercados Financeiros 

lnforma~ao financeira e direito das sociedades 
6901/2001 

EXAME DA CONFORMIDADE ENTRE AS INTERPRETA<;OES DO STANDING 
INTERPRETATIONS COMMITTEE (SIC) DO IASC E AS 
DIRECTIVAS CONTABILISTICAS EUROPEIAS: 

SIC 1- SIC 25 
SIC- 1: Consistencia- diferentes formulas de avalia~ao das existencias1 
Sintese 
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Os pontos 21 e 23 da norma NIC 2 permitem a utilizagao de varias formulas de calculo 
de custos (FIFO, custo medio ponderado ou LIFO) para as existencias que sejam 
normalmente fungfveis ou que nao sejam produzidas nem afectadas a urn projecto 
especffico. A interpretagao SIC - 1 requer que uma empresa utilize a mesma formula de 
calculo de custos para as existencias com caracterfsticas e utilizagoes similares para a 
empresa. No caso das existencias com caracterfsticas ou utilizagoes diferentes, podem 
ser usadas formulas diferentes de calculo de custos. 

Conclusao 

A interpretagao SIC - 1 esta inteiramente em conformidade com o artigo 40° da Quarta 
Directiva, que dispoe que os Estados-Membros podem permitir que o prego de 
aquisigao ou o custo de produgao das existencias de bens da mesma categoria seja 
calculado com base nos pregos medios ponderados ou segundo os metodos FIFO ou 
LIFO, ou urn metodo analogo. 
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SIC- 2: Consistencia- Capitaliza~ao do custo de emprestimos contraidos 

Sintese 

Os pontos 7 e 11 da norma NIC 23 permitem as empresas optarem entre o 
reconhecimento de todos os custos de emprestimos contrafdos enquanto custos do 
perfodo em que sao incorridos (tratamento normal) ou a capitalizagao dos custos de 
emprestimos contrafdos directamente imputaveis a aquisigao, construgao ou produgao 
de certos bens enquanto parte do seu custo (tratamento alternative autorizado). A 
interpretagao SIC- 2 consagra a obrigagao para qualquer empresa que tenha optado 
pelo tratamento alternative autorizado de capitalizagao, que aplique coerentemente 
esse tratamento a todos os custos de contracgao de emprestimos directamente 
imputaveis a Documento da Comissao DG MARKT 6053/99, aquisigao, construgao ou 
produgao dos bens de uma empresa, mesmo se a prossecugao da capitalizagao leve a 
que o montante contabilfstico de um bern exceda o respective montante recuperavel. 
Em tais casos, o bern deve ser objecto de amortizagao ate esse montante recuperavel, 
mediante o reconhecimento de uma perda de valor. 

Conclusao 

No n° 4 do artigo 35° da Quarta Directiva estabelece-se que os juros sobre os creditos 
contrafdos para financiar a produgao de imobilizagoes podem ser incluidos no custo de 
produgao na medida em que esses juros digam respeito ao perfodo de produgao, 
enquanto no n°1, alfnea b), do artigo 31° estabelece-se que os criterios valorimetricos 
nao podem ser modificados de um exercfcio para o outro. Consequentemente, os 
requisites da interpretagao SIC - 2 estao inteiramente em conformidade com o conceito 
de consistencia consagrado na Quarta Directiva. 

SIC- 3: Elimina~ao de ganhos e perdas nao realizados de transac~oes com 
Associadas 

Sintese 

A norma NIC 28 nao contem uma orientagao explfcita quanta a eliminagao de ganhos e 
perdas nao realizados resultantes de transacgoes entre uma empresa investidora (ou 
uma das suas filiais consolidadas) e uma das suas associadas. A interpretagao SIC- 3 
exige que, se uma empresa associada for contabilizada com base no metoda da 
equivalencia (equity method), os ganhos e perdas nao realizados resultantes de 
transacgoes entre a empresa investidora (ou uma das suas filiais consolidadas) e as 
suas associadas devem ser eliminados proporcionalmente a participagao da empresa 
investidora no capital da empresa associada. As perdas nao realizadas nao devem ser 
eliminadas na medida em que, no ambito da transacgao, sejam produzidas provas de 
perda de valor do activo transferido. 
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Conclusao 

A interpretagao SIC • 3 esta inteiramente em conformidade com o n°1, subalfneas aa) e 
bb) da alfnea c), do artigo 31° da Quarta Directiva, em que se estabelece que s6 podem 
ser inclufdos nas contas anuais os Iueras realizados a data de encerramento do 
balango e que devem ser tidos em conta as responsabilidades previsfveis e as perdas 
potenciais que tenham a sua origem no exercfcio financeiro em causa ou num exercfcio 
anterior. 

[SIC • 4: retirada] 
SIC · 5: Classifica~ao de instrumentos financeiros • clausulas de liquida~ao 
condicional Sintese 

A interpretagao SIC • 5 trata o tema da classificagao de urn instrumento financeiro 
quando o modo de liquidagao (isto e, em numerario ou em acgoes da entidade 
emissora) depende do resultado de acontecimentos futuros incertos que escapam ao 
controlo tanto da entidade emitente como da entidade detentora das acgoes. Por 
exemplo, uma empresa poderia emitir acgoes com condigoes de liquidagao que 
dependam do seu nfvel de receitas futuro; se a empresa nao alcanga determinados 
objectivos de receitas num exercfcio, tera de trocar as acgoes por obrigagoes. 

A interpretagao SIC • 5 declara que, em tais circunstancias, as acgoes deveriam ser 
classificadas, em conformidade com os pontos 5 e 18 da norma NIC 32, enquanto 
elementos do passivo, independentemente da sua forma jurfdica, a menos que a 
possibilidade de liquidagao em numerario se afigure remota, caso em que os 
instrumentos deveriam ser classificados enquanto capitais pr6prios. 

Conclusao 

Na interpretagao SIC • 5 existe uma incompatibilidade potencial com as Directivas 
Contabilfsticas que ja foi evidenciada na analise da conformidade entre a NIC 32 
(revista em 1998) e as directivas realizada pelo Comite de Contacto. 0 requisito da 
SIC-S de considerar como passivos determinados instrumentos financeiros que sao 
legalmente capitais pr6prios mas que, segundo os criterios da NIC 32, tern as 
caracterfsticas de elementos do passivo, e contrario aos modelos de balango 
estabelecidos nos artigos go e 1 0° da Quarta Directiva, nos quais figura uma rubrica 
para "capital subscrito" nos "capitais pr6prios". Nos casos em que tais acgoes sejam 
emitidas por uma filial, inclui-las como passivo nas contas consolidadas seria contrario 
ao artigo 21 o da Setima Directiva, que requer que as participagoes minoritarias sejam 
inclufdas numa rubrica distinta do balango consolidado. 

Alem disso, incluir as acgoes no passivo distorceria a aplicagao da Segunda Directiva 
de direito das sociedades que, entre outras coisas, estabelece normas para a 
distribuigao de Iueras e para as medidas a adoptar em caso de perdas importantes de 
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capital. Estas normas estao baseadas nas relagoes entre o activo, o passivo e o capital 
e reservas, e seus multiples, tal como sao apresentados nos mapas financeiros. 0 
efeito pratico destas normas variara consoante as acgoes sejam inclufdas no capital e 
reservas ou no passivo. 

No entanto, uma possfvel solugao para este conflito poderia consistir em incluir estas 
acgoes, que devem ser classificadas no passivo, segundo a SIC - 5, separadamente 
numa nova rubrica dentro dos capitais pr6prios. 

SIC - 6: Custos de altera~ao dos programas informaticos existentes 

Sintese 

A interpretagao SIC - 6 trata da questao de saber se os custos de alteragao dos 
sistemas informaticos existentes podem ser capitalizados e, em caso contrario, se 
devem ser reconhecidos enquanto despesas. Embora esta interpretagao tenha sido 
elaborada no contexte dos custos das alteragoes associadas ao ana 2000, a sua 
aplicagao estende-se aos custos de alteragao dos programas informaticos em geral. 

A interpretagao SIC - 6 requer que nao sejam capitalizados os custos incorridos para 
restabelecer ou manter os beneffcios econ6micos futuros que uma empresa pode 
esperar do nfvel de funcionalidade dos sistemas informaticos existentes, tal como 
avaliado inicialmente, mas que sejam reconhecidos como despesas na altura precisa 
em que sao realizados os trabalhos de restabelecimento ou manutengao. 

Conclusao 

A interpretagao SIC- 6 e totalmente coerente como artigo 35° da Quarta Directiva, que 
estipula que os elementos do activo imobilizado devem ser avaliados ao prego de 
aquisigao ou ao custo de produgao. E tambem totalmente coerente com a Quarta 
Directiva o facto de nao deverem ser capitalizadas as despesas incorridas para 
restabelecer ou manter os beneffcios econ6micos futuros que uma empresa espere 
obter tendo em conta o nfvel de funcionalidade avaliado inicialmente dos sistemas 
informaticos existentes, mas antes inscritas como despesas na altura da sua realizagao 
efectiva. 

SIC - 7: lntrodu~ao do euro 

Sintese 

A SIC- 7 trata do problema da aplicagao da NIC 21 (Efeitos de alteragoes das taxas de 
cambia) a transigao da moeda nacional para o euro nos Estados-Membros 
participantes na zona do euro. Especifica que devem ser aplicados estritamente a esta 
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transic;ao os requisitos da NIC 21 no que diz respeito a conversao das transagoes em 
moeda estrangeira e as demonstragoes contabilisticas das operagoes com divisas. 

Conclusao 

0 Comite de Contacto ja havia concluido que nao existe qualquer conflito entre a NIC 
21 e as Directivas Contabilisticas. Consequentemente, dado a SIC - 7 se limitar a 
confirmar os requisitos da NIC 21, nao da origem a qualquer conflito. 

SIC - 8: Primeira aplica~ao das NIC como base contabilistica 

Sintese 

A SIC - 8 trata das duas questoes seguintes: 

(a) como devem ser elaborados e apresentados os mapas financeiros de uma empresa 
no periodo em que as normas NIC sao integralmente aplicadas, pela primeira vez, 
como principal base contabilistica; 

(b) quando as normas NIC sao integralmente aplicadas, pela primeira vez, como 
principal base contabilistica, como devem ser aplicadas as disposigoes transit6rias 
especificas estabelecidas nas normas individuais e nas interpretagoes da SIC aos 
saldos das rubricas ja existentes na data efectiva de inicio de aplicagao dessas normas 
e interpretagoes. 
A interpretagao SIC- 8 requer que, no primeiro periodo de aplicagao das normas NIC 
como principal base contabilistica, os mapas financeiros de uma empresa (incluindo as 
informagoes comparativas) sejam elaborados e apresentados como se tais mapas 
financeiros tivessem sido elaborados em conformidade com as normas NIC vigentes no 
periodo da sua aplicagao inicial. Uma empresa deve aplicar as disposigoes transit6rias 
das normas e interpretagoes efectivas unicamente para os exercicios que terminem na 
data prescrita nas normas e interpretagoes respectivas. A SIC-8 estabelece igualmente 
que sejam disponibilizadas determinadas informagoes no periodo em que sao, pela 
primeira vez, aplicadas integralmente as normas NIC. 

Conclusao 

0 n° 1, alinea b), do artigo 31° da Quarta Directiva estabelece o principia geral de que 
os metodos de avaliagao nao podem ser modificados de urn exercicio para o outro. No 
entanto, o n° 2 do artigo 31° admite derrogagoes a estes principios gerais em casos 
excepcionais. Segundo a opiniao do Comite de Contacto, a adopgao das normas NIC 
seria urn exemplo de tais circunstancias excepcionais. No entanto, o n° 2 do artigo 31° 
estabelece que, quando se recorra a tais excepgoes, estas devem ser assinaladas no 
Anexo e devidamente justificadas, com indicagao da sua influencia sobre o activo, o 
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passivo e a situac;ao financeira e os resultados. Consequentemente, a SIC- 8 nao da 
origem a qualquer incompatibilidade com as Directivas Contabilrsticas. 

SIC - 9: Concentra~oes de empresas - classifica~ao como aquisi~oes ou 
associa~oes de interesses 

Sintese 

A interpretac;ao SIC- 9 clarifica os requisites da NIC 22 que devem ser aplicados para 
determinar se uma concentrac;ao de empresas deve ser classificada como aquisic;ao ou 
como associac;ao de interesses. A interpretac;ao nao impoe nenhum novo requisite, 
limitando-se a reiterar e realgar as directrizes que ja figuram na norma NIC 22, ou seja, 
que uma concentrac;ao de empresas deve ser considerada como aquisic;ao, a menos 
que nao se possa determinar quem e a entidade adquirente. Esta condic;ao ja figura no 
ponto 13 da NIC 22 (revista em 1998), bern como nas directrizes adicionais constantes 
da NIC 22 nas quais sao indicados exemplos de factores importantes que devem ser 
considerados para determinar se os accionistas de uma das empresas objecto da 
operac;ao de concentrac;ao obtem o controlo da nova empresa. 

Conclusao 

0 Comite de Contacto ja havia concluldo que nao existe qualquer conflito entre os 
requisites da NIC 22 para a aplicac;ao da contabilidade comum e as Directivas 
ContabiHsticas. 0 artigo 20° da Setima Directiva estabelece determinadas condic;oes 

· mlnimas que devem ser cumpridas para se poder aplicar uma contabilidade comum, 
que nao contradizem o disposto na norma NIC 22. Consequentemente, uma vez que se 
limita a clarificar os requisites da NIC 22 que devem ser aplicados na classificac;ao de 
qualquer concentrac;ao de empresas, a SIC-9 e totalmente compatlvel com as 
Directivas Contabillsticas. 

SIC - 10: Auxilios estatais - sem rela~oes especificas com a explora~ao das 
empresas 

Sintese 

A interpretac;ao SIC - 1 0 trata das situac;oes em que sao concedidos auxllios estatais a 
empresas em condic;oes que nao estejam especificamente relacionadas com as suas 
actividades de explorac;ao (por exemplo, pode ser concedida assistencia a uma 
empresa para realizar a sua actividade empresarial numa zona subdesenvolvida). A 
questao reside em saber se, efectivamente, estes auxllios devem ser considerados 
subvenc;oes nos termos da norma NIC 20. A SIC - 10 indica que todos os auxllios 
estatais se enquadram na definic;ao de subvenc;oes nos termos da norma NIC 20, 
mesmo que nao haja condic;oes especificamente relacionadas com as actividades de 
explorac;ao da empresa, excepto no que diz respeito a obrigac;ao de actuar em certas 
regioes ou sectores. 
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Conclusao 

0 Comite de Contacto ja havia conclufdo que nao existe qualquer conflito entre a 
norma NIC 20 e as Directivas Contabilfsticas. A interpretagao SIC - 10 proporciona 
simplesmente uma maior clarificagao da definic;ao de subvengoes estatais contida na 
norma NIC 20 e ,consequentemente, nao e introduzido nenhum novo conflito. 

SIC - 11: Cambio - Capitaliza~ao de perdas resultantes de desvaloriza~oes 
cambiais importantes 

Sintese 

0 tratamento alternative permitido contemplado no ponto 21 da norma NIC 21 
estabelece varias condigoes que devem ser cumpridas para que uma empresa possa 
incluir perdas cambiais resultantes de dfvidas em moeda estrangeira nos valores 
contabilfsticos dos activos correspondentes. A SIC- 11 proporciona uma interpretagao 
destas condigoes e respectiva aplicagao. 

Conclusao 

0 Comite de Contacto ja havia conclufdo que nao existe qualquer conflito entre a 
norma NIC 21 e as Directivas Contabilfsticas. A SIC - 11 limita-se a proporcionar uma 
interpretac;ao mais completa das condigoes para a capitalizac;ao de certas diferengas 
cambiais que figuram no ponto 21 da norma NIC 21 e, consequentemente, nao e 
introduzido nenhum novo conflito. 

SIC- 12: Consolida~ao- entidades com finalidade especifica 

Sintese 

A NIC 27 requer a consolidagao de entidades controladas pela empresa que apresenta 
as contas. Contudo, esta norma nao proporciona qualquer orientagao explfcita quanto a 
consolidagao de "entidades com finalidade especifica" (EFE). Uma EFE constitui 
normalmente uma entidade criada para concretizar um objectivo claro e bern definido, 
tal como a titularizagao de activos financeiros, a venda e a locagao ao vendedor de um 
activo imobilizado nao financeiro. Uma EFE pode assumir a forma de uma sociedade, 
fundos fiduciaries, sociedade de pessoas ou entidade sem personalidade jurfdica, 
sendo frequentemente criada com base em mecanismos jurfdicos que impoem limites 
estritos e, por vezes, permanentes as capacidades decis6rias da sua administragao 
relativamente as suas actividades. 

A SIC - 12 aborda a questao de se saber quando uma EFE sera objecto de 
consolidagao por parte da empresa que apresenta as contas, requerendo que uma EFE 
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seja objecto de consolidagao quando as caracterfsticas essenciais da relagao entre 
uma empresa e a EFE fizerem pressupor que a EFE e controlada por essa empresa. 

Documento da Comissao DG MARKT 6905/01. 

Analise 

A inclusao no ambito da consolidagao uma entidade controlada pela empresa-mae e 
inteiramente compatrvel com as condigoes relativas a elaboragao das contas 
consolidadas, tal como estabelecido no n° 2 do artigo 1 o da Setima Directiva, que preve 
que os Estados-Membros podem requerer que qualquer empresa-mae regida pelo 
respective direito nacional elabore as contas consolidadas, caso detenha uma 
participagao noutra empresa (uma filial) e: 

(a) exerga uma influencia dominante sobre essa empresa; ou 

(b) a empresa-mae e a filial forem geridas numa base unificada pela empresa-mae. 

Uma "participagao" e definida pelo artigo 17° da Quarta Directiva como os direitos 
sobre o capital de outras empresas. 

Consequentemente, em situagoes em que uma empresa-mae detenha uma 
participagao numa EFE e a controle nas circunstancias previstas na SIC - 12, sera 
entao inteiramente compatfvel com a Setima Directiva que a EFE seja inclufda no 
ambito de consolidagao da empresa-mae. 

No entanto, verifica-se frequentemente que uma empresa controla uma EFE ou e dela 
uma beneficiaria econ6mica sem que a empresa detenha qualquer participagao nos 
capitais pr6prios da EFE. Nestas circunstancias, a empresa nao deteria qualquer 
participagao na EFE, nao respeitando assim urn dos requisites da Setima Directiva 
quanto a inclusao desta entidade no perfmetro da consolidagao. 

Conclusao 

Aquando da adopgao da Setima Directiva, nao foi prevista a criagao de EFE a fim de 
realizar os objectives comerciais que se verificam actualmente. Contudo, tal traduz-se 
num conflito entre a SIC - 12 e a Setima Directiva, quando uma empresa-mae controlar 
uma EFE, mas nao detiver uma participagao nela. Nesses casos, a Directiva impedira a 
inclusao da EFE no ambito de consolidagao. 

0 Comite de Contacto analisou igualmente se o princfpio fundamental da imagem 
verdadeira e fiel poderia ser aplicado a fim de ultrapassar este conflito. Contudo, o 
Comite salientou que o artigo 16° da Setima Directiva requer que as contas 
consolidadas sejam elaboradas de acordo com a Directiva e estabelecer que aquele 
princfpio pode ser aplicado apenas em relagao ao activo, passivo, situagao financeira e 
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ganhos e perdas das empresas abrangidas. 0 Comite concluiu assim que, dado o 
mencionado principia nao poder ser aplicado para determinar o ambito de 
consolidagao, o conflito entre a Setima Directiva e a SIC - 12 nao podia ser resolvido 
par esta via. 

No entanto, o Comite de Contacto e do parecer que o impacto deste conflito pode de 
certa forma ser atenuado atraves da apresentagao de informagoes adicionais que 
demonstrem os efeitos decorrentes da consolidagao da EFE. 0 Comite apelou 
igualmente a Comissao para apreciar urgentemente esta questao no quadro do seu 
programa de modernizagao das Directivas Contabilisticas. 

SIC - 13: Entidades centreladas cenjuntamente - Centribui~oes nae menetarias 
das empresas participantes 

Sintese 

A interpretagao SIC- 13 proporciona uma interpretagao do ponto 39 da norma NIC 31, 
clarificando as circunstancias em que a parte correspondents de ganhos e perdas 
resultantes duma contribuigao de urn activo nao monetario para uma entidade 
controlada conjuntamente em troca duma participagao no capital da entidade deve ser 
reconhecida pela empresa participants na demonstragao de resultados. 

Cenc/usae 

0 Comite de Contacto ja havia concluido que nao existe qualquer conflito entre a 
norma NIC 21 e as Directivas Contabilisticas. A nova interpretagao do ponto 39 da 
norma NIC 31 contida na SIC13 nao modifica esta situagao. 

SIC- 14: Actives fixes cerp6rees- Cempensa~oes recebidas pela deprecia~ae eu 
perda de actives 

Sintese 

As empresas podem receber compensagoes pecumanas ou nao pecuniarias de 
terceiros pela depreciagao ou perda registada em terrenos, instalagoes e equipamento. 

Frequentemente, par imperativos econ6micos, e necessaria utilizar as compensagoes 
pecuniarias recebidas para reconstituir activos depreciados ou para comprar ou 
construir novas activos com a finalidade de substituir os activos perdidos ou alienados. 

No entanto, dado que a norma NIC 16 nao contem orientagoes explicitas sabre a forma 
de contabilizar estas compensagoes pecuniarias ou nao pecuniarias, ha que tamar em 
consideragao a abordagem da SIC- 14. 

A interpretagao SIC - 14 confirma que existem os seguintes tres tipos de factos 
econ6micos envolvidos, que devem ser objecto de tratamento contabilistico especifico: 
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(a) deprecia<;:ao ou perda registada em terrenos, instala<;:oes ou equipamentos; 

(b) correspondentes compensa<;:oes por parte de terceiros; 

(c) subsequente recupera<;:ao, aquisi<;:ao ou constru<;:ao de actives. 

A interpreta<;:ao SIC - 14 estabelece que as compensagoes devem ser incluidas na 
demonstragao de resultados na altura em que sao reconhecidas, nao sendo adequado 
contabilizar as compensagoes como receitas diferidas, nem deduzi-las do montante da 
deprecia<;:ao ou perda de urn activo ou do custo de urn novo activo. 

Conclusao 

A interpretagao SIC - 14 constitui uma mera aplica<;:ao dos requisites que figuram na 
norma NIC 36 e na norma NIC 16, nao criando qualquer conflito com as Directivas 
Contabilisticas. 

SIC- 15: Loca~oes operacionais- incentivos 

Sintese 

Ao negociar urn contrato de loca<;:ao novo ou a sua renovagao, o locador pode oferecer 
incentives para que o locatario assine o contrato. Exemplos deste tipo de incentives 
sao pagamentos a cabe<;:a em numerario ao locatario ou o reembolso ou assun<;:ao por 
parte do locador de certos custos do locatario (como os custos de relocalizagao, 
melhorias do objecto da locagao ou custos associados com compromissos de locagao 
anteriores do locatario). Como alternativa, podem ser acordados periodos iniciais do 
contrato em que nao serao pagas rendas ou sera paga uma renda reduzida. 

0 problema tratado pela interpreta<;:ao SIC- 15 prende-se como modo como este tipo 
de incentives deve ser reconhecido nos mapas financeiros tanto do locatario como do 
locador. A SIC-15 indica que OS incentives de loca<;:ao (como periodos de nao 
pagamento de renda ou contribuigoes do locador para os custos de relocaliza<;:ao do 
locatario) devem ser parte integrante do pre<;:o pago pela utiliza<;:ao do activo objecto da 
locagao. 

Consequentemente, a SIC - 15 requer, por urn lado, que o locador reconhe<;:a o custo 
global dos incentives como uma redu<;:ao da renda durante o periodo de locagao, de 
forma linear, a menos que exista outra forma de representar sistematicamente a 
redu<;:ao do beneficia do activo objecto da locagao ao Iongo do tempo, e, por outro lado, 
que o locatario reconhe<;:a o beneficia total dos incentives como redugao da despesa 
com a renda ao Iongo do periodo de locagao, de forma linear, a menos que exista outra 
forma de representar sistematicamente ao Iongo do tempo o beneficia do locatario 
decorrente da utiliza<;:ao do activo objecto da loca<;:ao. 
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Conclusao 

0 Comite de Contacto ja havia conclufdo que nao existe qualquer conflito entre a 
norma NIC 17 e as Directivas Contabilfsticas. A nova interpretagao da NIC 17 contida 
na SIC - 15 nao modifica esta situagao. 

SIC- 16: Capital social- instrumentos de capitais pr6prios readquiridos 
(ac~oes pr6prias) 

Sintese 

A SIC-16 esta relacionada com a norma NIC 32, "lnstrumentos Financeiros: divulgagao 
e apresentagao". As duas questoes que a SIC-16 trata sao as seguintes: 

(1) como devem ser apresentadas no balango da empresa emitente as suas acgoes 
pr6prias; 

(2) como deve ser apresentada a diferenga entre o custo de aquisigao e a contrapartida 
obtida quando as acgoes pr6prias sao subsequentemente vendidas ou emitidas. 

Quanto a estas questoes, a SIC-16 indica que: (1) As acgoes pr6prias devem ser 
apresentadas no balango em dedugao dos capitais pr6prios. A aquisigao de acgoes 
pr6prias deve ser apresentada nos mapas financeiros como uma variagao dos capitais 
pr6prios. 3 Documento da Comissao DG MARKT 6035/99. 

(2) A contrapartida obtida pela venda, emissao ou anulagao dessas acgoes deve ser 
apresentada nos mapas financeiros como uma variagao dos capitais pr6prios. Por 
conseguinte, a diferenga entre o custo de aquisigao eo prego de revenda nao deve dar 
origem ao reconhecimento de ganhos ou perdas na demonstragao de resultados. 

A SIC-16 indica que as diminuigoes dos capitais pr6prios correspondentes a aquisigao 
de acgoes pr6prias devem ser apresentadas separadamente, no proprio balango ou no 
anexo as contas. A SIC-16 remete para o ponto 74 (a) (vi) da NIC 1 que indica que o 
custo de aquisigao das acgoes pr6prias pode ser evidenciado no balango ou no anexo 
de diversas maneiras, incluindo por exemplo: 

- como um ajustamento unico dos capitais pr6prios; 

- deduzindo o seu valor nominal ao capital social, com inscrigao dos premios ou 
descontos noutras rubricas dos capitais pr6prios; 

- qualquer rubrica dos capitais pr6prios pode ser ajustada. 
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A SIC-16 aplica-se aos instrumentos da empresa emitente que estao classificados 
como capitais pr6prios na NIC 32. Os dois tipos seguintes de instrumentos, uma vez 
que nao sao abrangidos pela NIC 32, ficam explicitamente excluldos da SIC-16: 

(1) as obrigagoes das entidades patronais que decorram de pianos de opgoes de 
compra de acgoes para os seus empregados; 

(2) as obrigagoes das entidades patronais que decorram de pianos de compra de 
acgoes para os seus empregados. 

Consequentemente, nos paragrafos seguintes nao se aborda a questao da 
contabilizagao destes instrumentos em conformidade com as Directivas Contabillsticas. 

Regras contidas na Segunda Directiva em materia de direito das sociedades 

0 artigo 18° da Segunda Directiva estabelece uma proibigao geral de aquisigao de 
acgoes pr6prias. 0 n° 1 do artigo 1go permite aos Estados-Membros preverem uma 
excepgao geral a esta regra, desde que estejam preenchidas certas condigoes. Uma 
dessas condigoes e a operagao nao poder ter por efeito a redugao do activo Hquido 
para um valor inferior a soma do montante do capital subscrito e das reservas nao 
distribulveis. Os n°s 2 e 3 do artigo 1go e o artigo 20° preveem, entre outros aspectos, 
excepgoes especfficas adicionais a proibigao geral indicada no artigo 18°, que podem 
ser permitidas pela lei nacional. 0 n° 1, aHnea b), do artigo 22° exige que, seas acgoes 
forem contabilizadas no activo do balango, deve ser criada no passivo uma reserva de 
igual montante que nao podera ser distribufda. Estas disposigoes de protecgao do 
capital destinam-se a salvaguardar os interesses dos accionistas e dos credores. 

Regras contidas na Quarta Directiva em materia de direito das sociedades 
Para os casos em que as disposigoes do direito nacional permitem evidenciar as 
acgoes pr6prias no balango, OS artigos 8°, go e 10° da Quarta Directiva preveem 
rubricas especfficas para o efeito. Alem disso, o artigo 13° preve que as acgoes 
pr6prias e as participagoes em filiais s6 podem figurar nas rubricas previstas para este 
fim, ou seja, em imobilizagoes financeiras ou valores mobiliarios. 0 n° 1 do artigo 15° 
indica que a inscrigao dos elementos do activo no activo imobilizado ou no activo 
circulante depende do destino desses mesmos elementos. Alem disso, identicamente 
ao disposto no n° 1' alfnea b), do artigo 22° da Segunda Directiva, OS artigos 8°, go e 
1 0° preveem a obrigagao de criar no passivo do balango uma reserva de igual 
montante que nao podera ser distribufda. 
Enquanto a Segunda Directiva preve que o direito nacional pode autorizar a aquisigao 
de acgoes pr6prias para certos objectives, na Quarta Directiva nao esta especificado 
em que casos pode estar prevista pelo direito nacional a inscrigao de acgoes pr6prias 
no balango. 
As Directivas Contabilfsticas tambem nao contem nenhuma orientagao explfcita sobre 
como devem ser contabilizadas no balango as acgoes pr6prias adquiridas pela 
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sociedade emitente nos casas em que o direito nacional nao autoriza especificamente 
a sua inscrigao no balango. 

Normas contabilisticas contidas no direito nacional 

Parece haver consenso geral quanta ao facto de os artigos 8°, go e 10° da Quarta 
Directiva em materia de direito das sociedades, assim como o artigo 22° da Segunda 
Directiva, nao imporem urn metoda contabilfstico unico para a contabilizac;ao das 
acc;oes pr6prias. lsto pode ser verificado na pratica ao analisar as legislagoes nacionais 
dos diversos Estados-Membros em materia de contabilidade. Alguns Estados-Membros 
adoptaram disposic;oes que levam a que, em certas circunstancias, as acc;oes pr6prias 
sejam contabilizadas como uma diminuigao dos capitais pr6prios. De facto, alguns 
Estados-Membros, ao transporem a Quarta Directiva para o seu direito contabilfstico 
nacional, partiram do princfpio de que existem varies tipos de aquisigoes de acc;oes 
pr6prias e que as caracterfsticas especfficas de cada operagao exigem urn tratamento 
contabilfstico especffico. Os Estados-Membros podem ser agrupados, quanta a esta 
questao, da seguinte forma: 

- Estados-Membros que permitem a aquisigao de acc;oes pr6prias principalmente para 
o seu resgate e que determinam que o custo de aquisigao seja inscrito como uma 
diminuic;ao dos capitais pr6prios. 

- Estados-Membros que permitem a aquisigao de acc;oes pr6prias para efeitos de 
resgate ou para outros fins e que determinam que o custo de aquisigao seja inscrito 
como uma diminuic;ao dos capitais pr6prios em qualquer dos casas. 

- Estados-Membros que permitem a aquisigao de acc;oes pr6prias para efeitos de 
resgate ou para outros fins e que preconizam tratamentos contabilfsticos distintos em 
func;ao do fim para o qual as acc;oes foram adquiridas. Alguns Estados-Membros 
preveem que a aquisic;ao de acc;oes pr6prias, quando efectuada para fins de resgate, 
seja inscrita como uma diminuigao dos capitais pr6prios, e que a aquisic;ao para 
quaisquer outros fins seja inscrita no activo. Outros Estados-Membros consideram que 
as acc;oes pr6prias s6 podem figurar no activo quando tiverem sido adquiridas no 
ambito duma operac;ao de mercado, sendo contabilizadas como uma diminuic;ao dos 
capitais pr6prios nos outros casas. 

Oeste modo, estas diversas disposic;oes em materia de tratamento contabilfstico nao 
constituem propriamente opgoes possfveis aplicaveis aos diferentes tipos de situac;oes; 
trata-se de normas a utilizar em func;ao de cada tipo especffico de operac;ao. Contudo, 
as soluc;oes adoptadas pelos Estados-Membros nesta materia nao sao identicas. 
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Aquisi~ao de ac~oes pr6prias contabilizada como uma diminui~ao dos capitais 
pr6prios 

De acordo com as Directivas Contabilfsticas, as legislac;oes nacionais podem autorizar 
a aquisic;ao de acc;oes pr6prias. Contudo, essas operac;oes nao podem resultar numa 
diminuic;ao da situac;ao llquida para urn nlvel inferior a soma do capital subscrito com as 
reservas nao disponlveis para distribuic;ao. 

0 Comite de Contacto analisou a questao de saber seas acc;oes pr6prias poderiam ser 
deduzidas directamente do capital realizado e foi do parecer de que esse tratamento 
nao e permitido nem pela Segunda nem pela Quarta Directivas. 

No que se refere a questao de saber se efectivamente a aquisic;ao de acc;oes pr6prias 
pode ou nao ser contabilizada como uma diminuic;ao dos capitais pr6prios, a maioria 
das delegac;oes presentes no Comite de Contacto, bern como os servic;os da 
Comissao, consideram que, embora o texto da Quarta Directiva nao determine 
claramente setal e permitido, as Directivas Contabilfsticas tambem nao excluem essa 
possibilidade, que nao e necessariamente incompatrvel com a Quarta Directiva. Pode 
argumentar-se que a Quarta Directiva aceita este tratamento se houver disposic;oes do 
direito nacional que o permitam e o capital realizado nao for afectado. De facto, esta e 
a interpretac;ao seguida par alguns Estados-Membros cujo direito interno exige a 
aplicac;ao desse metoda em todos ou pelo menos em alguns tipos de aquisic;oes de 
acc;oes pr6prias, nao podendo, em nenhum caso, ser afectado o montante do capital 
realizado. 

A interpretac;ao SIC-16 nao impoe necessariamente urn tratamento contabilfstico 
susceptive! de infringir este requisite; pelo contrario, permite que a aquisic;ao de acc;oes 
pr6prias seja apresentada no anexo como uma diminuic;ao dos capitais pr6prios, 
atraves de urn ajustamento Onico. Se o tratamento contabiHstico da aquisic;ao de 
acc;oes pr6prias exigido pela interpretac;ao SIC-16 fosse obrigatoriamente atraves de 
uma nota, tal nao estaria em conflito com as exigencias das Directivas Contabillsticas. 
Se a mesma menc;ao devesse ser obrigatoriamente inscrita no balanc;o, tal nao seria 
incompatlvel com as Directivas ContabiHsticas. Em conformidade com os artigos 8°, 9°, 
1 0° e 13° da Quarta Directiva, nao e posslvel evidenciar as acc;oes pr6prias no balanc;o 
a nao ser do lado dos activos, seja como activo imobilizado ou como activo circulante. 

Um tratamento contabilistico uniforme para todas as transac~oes que envo/vem 
ac~oes pr6prias: considera~oes adicionais 

A interpretac;ao SIC-16 e considerada par alguns Estados-Membros como sendo 
restritiva, embora nao necessariamente em conflito com as Directivas Contabilfsticas. 

Para alguns tipos especlficos de aquisic;oes de acc;oes pr6prias, certos Estados
Membros consideram que continua, na pratica, a existir conflito, uma vez que o metoda 
de contabilizac;ao previsto na SIC-16 ainda nao esta inteiramente desenvolvido pais 
nao toma em considerac;ao as caracterlsticas subjacentes a operac;ao. 
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Este conflito surge no caso das aquisic;oes de acc;oes pr6prias em que a intenc;ao da 
empresa consiste em negocia-las ou em manta-las, ou em que a empresa efectua 
transacc;oes com base num fndice do qual fazem parte as suas acc;oes. 0 alcance 
desta situac;ao varia consoante os Estados-Membros, uma vez que as normas do 
direito das sociedades destinadas a eliminar a possibilidade de adquirir acc;oes pr6prias 
para fins de negociac;ao e lucrativos sao mais restritivas em alguns Estados-Membros 
do que noutros. 

Conclusao 

Pode-se concluir que a interpretac;ao SIC-16 e compatfvel com as Directivas 
Contabilfsticas, nos casas em que a aquisic;ao de acc;oes pr6prias se destina a sua 
anulac;ao ou em alguns outros tipos de aquisic;oes, em que o objective nao consista na 
sua negociac;ao. 

Nos Estados-Membros em que as aquisic;oes com fins de negociac;ao sao autorizadas 
e as acc;oes pr6prias sao tratadas pela propria sociedade como qualquer outro titulo, a 
capitalizac;ao e permitida e considerada coerente com as exigencias em materia de 
apresentac;ao do balanc;o constantes da Quarta Directiva. No entanto, esta pratica nao 
esta em conformidade com a interpretac;ao SIC-16 e, par conseguinte, existe, nalguns 
Estados-Membros, um conflito com as normas contabilfsticas nacionais. A aplicac;ao da 
SIC-16 nos Estados-Membros cujas normas contabilfsticas exigem, e nao apenas 
permitem, que certos tipos de aquisic;oes de acc;oes pr6prias sejam evidenciadas 
directamente no balanc;o do lado dos activos sera uma fonte de conflito. Alem disso, ha 
igualmente uma incompatibilidade com a interpretac;ao SIC-16 em tais casas, porque a 
diferenc;a entre o custo de aquisic;ao e o prec;o de revenda deve ser reconhecida na 
demonstrac;ao de resultados, em conformidade com as regras gerais de valorimetria 
previstas no n° 1, alfnea c), do artigo 31°. 

SIC- 17: Capitais pr6prios- custos das operac;oes sobre os capitais pr6prios 

Sintese 

A SIC- 17 trata dos custos incorridos par uma entidade com a emissao ou a aquisic;ao 
dos seus instrumentos de capitais pr6prios, quando a operac;ao tern par consequencia 
um aumento ou uma diminuic;ao lfquida dos capitais pr6prios. 

De acordo com esta interpretac;ao, os custos de uma operac;ao sabre capitais pr6prios 
consistem apenas naqueles custos externos adicionais directamente imputaveis a essa 
operac;ao e que nao seriam incorridos se nao se realizasse essa operac;ao. Contudo, a 
SIC- 17 nao se aplica aos custos de emissao de um instrumento de capital, 
directamente imputaveis a aquisic;ao de uma empresa. 
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0 consenso a que se chegou relativamente a SIC - 17 vai no sentido de os custos com 
uma operac;:ao sabre capitais pr6prios deverem ser contabilizados como uma deduc;:ao 
aos capitais pr6prios, liquidos de qualquer beneffcio conexo em materia de impasto 
sabre o rendimento. Os custos com uma operac;:ao que nao chega a ser realizada 
devem ser contabilizados como despesas. Os custos com uma operac;:ao que se 
relacionam com a emissao de um instrumento composto, que contem um elemento do 
passive e um outre dos capitais pr6prios, devem ser afectados a esses elementos na 
mesma proporc;:ao que a afectac;:ao das receitas. Os custos com uma operac;:ao que se 
relacionam simultaneamente com mais do que uma operac;:ao, par exemplo, os custos 
de uma oferta concorrente de algumas acc;:oes e da cotac;:ao na balsa de outras acc;:oes, 
devem ser afectados a essas operac;:oes com base num metoda de afectac;:ao racional 
e coerente com operac;:oes analogas. 

A SIC - 17 requer ainda que o montante dos custos com uma operac;:ao contabilizados 
no respective exerclcio como uma deduc;:ao aos capitais pr6prios devem ser 
evidenciados separadamente Documento da Comissao DG MARKT 6906/01 . 

Conclusao 

Os artigos go e 1 0° da Quarta Directiva partem do princfpio de que o capital social deve 
estar registado no balanc;:o pelo montante subscrito. Qualquer montante nao realizado 
deve ser apresentado como um activo (tanto como uma rubrica distinta como numa 
conta de devedores), apresentando-se separadamente qualquer montante de capital 
social cuja realizac;:ao nao foi exigida. 

Contudo, um Estado-Membro pede prever alternativamente que o capital social seja 
registado pelo montante cuja realizac;:ao foi exigida, devendo apenas neste case 
registar-se como um activo (de novo, tanto numa rubrica distinta como nos devedores) 
o montante de capital social exigido nao realizado. 

Em qualquer case, qualquer montante para alem do valor nominal (au, na ausencia de 
um valor nominal, o equivalents contabilfstico) das acc;:oes deve ser creditado a 
premios de emissao. 

A questao dos custos de em1ssao de acc;:oes nao se encontra especificamente 
abordada na Quarta Directiva e, em especial, as Directivas Contabilfsticas nao profbem 
o requisite constante da SIC - 17 de que os custos com uma operac;:ao sabre capitais 
pr6prios devam ser contabilizados como uma deduc;:ao aos mesmos, nao sendo assim 
incoerente com as mencionadas directivas. 

Todavia, o requisite constante da Quarta Directiva no sentido de o "capital subscrito" 
dever ser apresentado no balanc;:o exclui par si s6 a deduc;:ao dos custos de emissao de 
acc;:oes deste montante. Ao mesmo tempo, tal nao excluira que uma entidade 
apresente o capital subscrito pelo montante brute e os custos de emissao de acc;:oes 
como um montante negative ou como uma deduc;:ao de uma outra reserva dos capitais 
pr6prios. A abordagem escolhida podera muito bem reger-se pelos requisites 
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especlficos do direito das sociedades da entidade que apresenta as contas e, 
nomeadamente, pelos requisites relatives a distribuigao de Iueras. 

Alguns custos com uma operagao abrangidos pelo ambito da SIC - 17 poderao muito 
bern consistir em despesas de estabelecimento, tal como definidas pelo direito 
nacional. 

As estruturas do balango definidas nos artigos go e 1 0° da Quarta Directiva apresentam 
as "despesas de estabelecimento" como uma rubrica distinta na Secgao respeitante 
aos actives ( o direito nacional podera igualmente permitir que as despesas de 
estabelecimento integrem as actives incorp6reos). No n° 1, aHnea a), do artigo 34° 
requer-se ainda que "caso a legislagao nacional autorize a inscrigao no activo das 
despesas de estabelecimento, estas devem ser amortizadas num prazo maximo de 
cinco anos". As estruturas da conta de ganhos e perdas estabelecidas nos artigos 23° a 
26° da Quarta Directiva preveem uma rubrica para tais amortizagoes. 

De modo global, o Comite de Contacto concluiu assim que a SIC - 17 nao se encontra 
em conflito com as Directivas Contabillsticas Europeias. 

SIC - 18: Consistencia - metodos alternatives 

Sintese 

A questao apreciada nesta interpretagao prende-se com o modo como a escolha da 
polltica contabillstica deve ser efectuada no contexte das NIC que permitem uma 
escolha expllcita de poHtica contabillstica, mas que sao omissas quanta ao modo como 
essa escolha e efectuada. A questao fundamental prende-se com o facto de, uma vez 
efectuada a escolha de polltica, essa polltica dever ser seguida de modo coerente 
relativamente a todas as rubricas contabilizadas de acordo com as requisites 
especlficos que permitem essa escolha. 

0 consenso a que chegou o SIC consiste no facto de, caso esteja disponlvel mais do 
que uma polltica contabillstica de acordo com uma norma au interpretagao 
internacional de contabilidade, uma empresa dever escolher e aplicar de modo 
coerente uma dessas pollticas, salvo se essa norma au interpretagao requerer au 
permitir especificamente a categorizagao de rubricas (operagoes, acontecimentos, 
saldos, montantes, etc.) relativamente as quais se justifique a aplicagao de diferentes 
pollticas. Caso uma norma requeira au permita a categorizagao de rubricas, deve ser 
escolhida e aplicada de modo coerente a cada categoria a poHtica contabillstica mais 
adequada. Uma vez escolhida uma polltica inicial adequada, qualquer mudanga de 
polltica contabillstica s6 pode realizar-se nos termos da NIC 8, aplicando-se a todas as 
rubricas au categorias de rubricas. 
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Conclusao 

No no 1, alfnea b), do artigo 31° requer-se que os criterios valorimetricos sejam 
aplicados de modo coerente de urn exercfcio para o outro. Consequentemente, os 
requisites da interpretagao SIC - 18 estao inteiramente em conformidade com o 
conceito de consistencia consagrado na Quarta Directiva. 

SIC- 19: Moeda de conta- avalia~ao e apresenta~ao dos mapas financeiros em 
aplica~ao das NIC 21 e 29 

Sintese 

No ponto 4 da NIC 21 estabelece-se que, embora essa norma nao especifique a 
moeda em que uma empresa deve apresentar os seus mapas financeiros, uma 
empresa utiliza normalmente a moeda do pafs em que esta estabelecida. Embora a 
NIC 21 defina o termo "moeda de conta" como a moeda utilizada para a apresentagao 
dos mapas financeiros, a moeda de conta utilizada par uma empresa tern igualmente 
implicagoes significativas para as avaliagoes contabilfsticas utilizadas nos mapas 
financeiros. 

As questoes apreciadas pelo SIC foram as seguintes: 

(a) o modo como uma empresa determina a moeda a utilizar para efeitos de avaliagao 
de rubricas no ambito dos seus mapas financeiros (a "moeda de avaliagao"); 

(b) se uma empresa pode utilizar uma moeda que nao a moeda de avaliagao para 
efeitos de apresentagao dos seus mapas financeiros (a "moeda de apresentagao"); 

(c) caso a moeda de apresentagao seja diferente da moeda de avaliagao, como devem 
entao os mapas financeiros ser convertidos da moeda de avaliagao para a de 
apresentagao. 

0 SIC concordou que uma moeda de avaliagao deve prestar informagoes acerca de 
uma empresa, que sejam Oteis e que constituam o reflexo da realidade econ6mica dos 
eventos subjacentes e das circunstancias relevantes para essa empresa. Caso uma 
moeda especffica seja utilizada numa medida significativa numa empresa, ou tenha 
nela urn Documento da Comissao DG MARKT 6907/01, impacto importante, essa 
moeda pode constituir uma moeda de avaliagao adequada. 

Todas as operagoes realizadas numa moeda que nao a moeda de avaliagao devem ser 
tratadas como operagoes em moedas estrangeiras aquando da aplicagao da NIC 21. 
Uma vez que uma empresa tenha escolhido a moeda de avaliagao, o SIC concordou 
que nao devera mudar de moeda a nao ser que se alterem os eventos subjacentes e 
as circunstancias relevantes para essa empresa. 
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Embora uma empresa apresente normalmente os seus mapas financeiros na mesma 
moeda que a moeda de avaliagao, o SIC concordou igualmente que poderc~ optar por 
apresentar os seus mapas financeiros numa moeda diferente. Embora nao abordado 
concretamente pela SIC - 19, estabelece que o metodo de conversao dos mapas 
financeiros da empresa que apresenta as contas, da moeda de avaliagao para uma 
moeda diferente para efeitos de apresentagao dos mapas financeiros, nao deve 
conduzir a prestagao de informagoes incoerentes com a avaliagao de rubricas no 
ambito da elaboragao dos mapas financeiros. 

Conclusao 

A questao do modo como uma entidade determina as suas moedas de avaliagao e 
apresentagao nao se encontra abordada especificamente nas Directivas 
Contabilfsticas. Consequentemente, o Comite de Contacto concluiu que a SIC- 19 nao 
se encontra em conflito com as Directivas Contabilisticas Europeias. 

SIC - 20: Metodo de equivalencia patrimonial - custos das opera~oes sobre os 
capitais pr6prios 

Sintese 

A SIC - 20 aborda a aplicagao do metodo de equivalencia a contabilidade de uma 
associada quando a parte das perdas do investidor iguala ou excede o montante 
contabilfstico do investimento. 0 SIC concluiu que se a parte das perdas do investidor 
excede o montante contabilfstico do investimento, esse montante reduz-se a zero e 
deve deixar de se efectuar o reconhecimento de novas perdas, salvo se o investidor 
tiver assumido obrigagoes perante a empresa objecto do investimento ou para 
satisfazer obrigagoes dessa empresa que o investidor tenha garantido ou relativamente 
as quais se tenha comprometido. 0 SIC concluiu que, para efeitos da aplicagao desta 
abordagem, o montante contabilfstico do investimento numa associada deve incluir as 
acgoes ordinarias e as acgoes preferenciais que proporcionem direitos ilimitados de 
participagao nos ganhos e perdas e uma participagao nos capitais pr6prios residuais da 
associada. 

Conclusao 

No artigo 59° da Quarta Directiva e no Artigo 33° da Setima Directiva permite-se que os 
direitos detidos no capital de empresas coligadas sejam avaliados segundo o metodo 
de equivalencia desde que sejam preenchidas certas condigoes, nomeadamente que o 
valor de aquisigao destes direitos seja acrescido ou diminuido, no balango da 
sociedade que os detem, do lucro ou da perda realizada pela empresa coligada 
proporcionalmente a fracgao do capital detido. Contudo, a Directiva nao especifica com 
um maior grau de pormenor a aplicagao deste principio a situagao concreta abordada 
na SIC- 20. 
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Consequentemente, o Comite de Contacto concluiu que a SIC. 20 nao se encontra em 
conflito com as Directivas ContabiHsticas Europeias. 

SIC • 21: lmposto sobre os lucros • recupera~ao de activos reavaliados nao 
amortizaveis 

Sintese 

A SIC • 21 confirma que urn credito ou urn debito fiscal diferido que seja criado pela 
reavaliagao de urn activo nao amortizavel de acordo com a NIC 16 e avaliado com base 
nas consequencias fiscais que decorreriam da recuperagao do montante contabiHstico 
desse activo atraves da sua venda. Dado o activo nao ser amortizavel, nao se 
considera susceptfvel de recuperagao (isto e, consumido) atraves da sua utilizagao 
qualquer parte do montante contabiHstico. 

Conclusao 

A questao da avaliagao de creditos ou debitos fiscais diferidos decorrentes da 
reavaliagao de actives nao amortizaveis nao e abordada especificamente nas 
Directivas ContabiHsticas. 0 Comite de Contacto assinala alem disso que ja concluiu no 
sentido de a NIC 12 ser compatfvel com a legislagao contabiHstica europeia na medida 
em que sejam respeitadas as seguintes condigoes: 
• 0 reconhecimento de creditos fiscais diferidos ser objecto de uma avaliagao prudente. 
Podera surgir urn conflito com as Directivas ContabiHsticas quando a existencia de 
creditos fiscais diferidos for reconhecida em situagoes em que se verifiquem duvidas 
razoaveis quanto a eventual disponibilidade de lucros tributaveis relativamente aos 
quais possam ser utilizadas as diferengas temporarias dedutfveis. 
· 0 reconhecimento de debitos fiscais diferidos ser objecto de urn teste de 
probabilidade. Podera surgir urn conflito com as Directivas ContabiHsticas quando a 
existencia de debitos fiscais diferidos ou de provisoes para o pagamento de impostos 
for reconhecida em relagao a diferengas temporarias tributaveis, relativamente as quais 
nao e provavel o aparecimento de uma responsabilidade no futuro. 
• A apresentagao de debitos e creditos fiscais diferidos ser efectuada de acordo com as 
estruturas previstas nas Directivas Contabilfsticas. A NIC 1 estabelece que as 
empresas evitem a utilizagao de uma classificagao das rubricas do activo em 
circulantes ou nao circulantes e as do passive consoante o prazo de exigibilidade. 
Por conseguinte, as empresas que utilizem as Directivas Contabillsticas deverao 
recorrer a esta disposigao, nao se aplicando deste modo o ponto 70 da NIC 12 e 
permitindo-lhes assim a apresentagao de creditos fiscais diferidos de acordo com as 
mencionadas directivas. 
Consequentemente, o Comite de Contacto concluiu que a SIC • 21 nao altera a sua 
apreciagao anterior quanto a conformidade entre a NIC 12 e as Directivas 
ContabiHsticas. 
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SIC - 22: Concentra~oes de empresas - ajustamento subsequente dos justos 
valores e dos trespasses inicialmente contabilizados 

Sintese 

A SIC - 22 aborda os ajustamentos efectuados a activos e passivos identificaveis e aos 
trepasses, destinados a reconhecer activos e passivos identificaveis que nao 
satisfaziam anteriormente os criterios de reconhecimento, e os ajustamentos 
efectuados, face aos montantes inicialmente contabilizados relativamente a uma 
compra, de acordo como metoda da aquisigao, para ter em conta os reflexos de novas 
elementos anteriormente nao conhecidos. Esses ajustamentos devem ser calculados 
como se os novas valores atribufdos tivessem sido utilizados desde a data de 
aquisigao. A SIC - 22 clarifica igualmente que os ajustamentos efectuados aos 
montantes inclufdos na demonstragao de resultados, tais como a amortizagao do 
trespasse, devem ser inclufdos na categoria correspondente de receitas ou despesas 
apresentada na demonstragao de resultados. 

Conclusao 

0 Comite de Contacto examinou a NIC 22 (revista em 1998) no contexto das Directivas 
Contabilfsticas Europeias para considerar se, e em que medida, a NIC 22 deveria ser 
aplicavel nas jurisdigoes europeias. 0 Comite de Contacto assinala que a SIC - 22 
aborda uma questao que nao e tratada especificamente pelas Directivas 
Contabilfsticas. Consequentemente, o Comite de Contacto concluiu que a SIC - 22 nao 
se encontra em conflito com as Directivas Contabilfsticas Europeias. 

SIC - 23: Activos fixos corp6reos - custos com revisoes e repara~oes importantes 

Sintese 

A SIC 23 aborda a questao de saber se os custos com as revisoes e reparagoes 
importantes de uma rubrica de im6veis, instalagoes fabris e equipamento devem ser 
objecto de capitalizagao como uma componente do activo ou contabilizados como 
despesas. 

Esta SIC conclui que os custos com rev1soes e reparagoes importantes incorridos 
subsequentemente a aquisigao de um activo constituem, em geral, despesas. No 
entanto, 
esses custos sao objecto de capitalizagao quando a empresa identificou como uma 
componente distinta do activo um montante que representa uma revisao ou reparagao 
importante e quando ja amortizou essa componente com o objective de reflectir o 
consumo de beneffcios substitufdos ou restabelecidos pela revisao ou reparagao 
subsequente importante. Os criterios de reconhecimento de um activo de acordo com a 
NIC 16 devem ser igualmente respeitados. 
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Conclusao 

Os custos com revisoes e reparac;oes importantes que sao objecto de capitalizac;ao de 
acordo com a SIC - 23 como uma components identificada separadamente de urn 
activo encontram-se abrangidos pela definic;ao de urn activo imobilizado, nos termos do 
n° 2 do artigo 15° da Quarta Directiva. No n° 1, alinea a), do artigo 35° da Quarta 
Directiva estabelece-se que os actives imobilizados devem ser avaliados ao prec;o de 
aquisic;ao ou ao custo de produc;ao. Par conseguinte, o Comite de Contacto considera 
ser 6bvio que, nas circunstancias descritas na SIC - 23, e adequada a inclusao dos 
custos com uma revisao ou reparac;ao importante incorridos subsequentemente a 
aquisic;ao de urn activo nos custos desse activo. 
Par conseguinte, o Comite de Contacto concluiu que a SIC - 23 nao se encontra em 
conflito com as Directivas Contabilfsticas Europeias. 

SIC - 24: Resultados por ac~ao - instrumentos financeiros e outros contratos 
susceptiveis de liquida~ao por meio de ac~oes 

Sintese 

A SIC - 24 aborda o tratamento dos instrumentos que podem ser liquidados par uma 
empresa, tanto par meio de pagamento de actives financeiros como pela emissao de 
acc;oes ordinarias da empresa que apresenta as contas a favor do detentor. 0 SIC 
concordou que todos os instrumentos que poderao ter par consequencia a emissao de 
acc;oes ordinarias de uma empresa a favor do detentor do instrumento financeiro ou de 
outro contrato, a escolha do emitente ou do detentor, constituem acc;oes ordinarias 
potenciais dessa empresa. Caso uma acc;ao ordinaria potencial tenha o efeito de 
diluic;ao (isto e, a sua conversao em acc;oes ordinarias diminuiria os Iueras Hquidos par 
acc;ao decorrente da prossecuc;ao das operac;oes normais), entao o seu efeito de 
diluic;ao sera inclufdo no calculo dos montantes mais reduzidos dos resultados par 
acc;ao. 

Conclusao 

As questoes respeitantes ao calculo dos resultados par acc;ao e da diluic;ao dos 
resultados par acc;ao nao se encontram abordadas nas Directivas Contabilfsticas. 
Par conseguinte, o Comite de Contacto concluiu que a SIC - 24 nao se encontra em 
conflito com as Directivas Contabilfsticas Europeias. 

SIC - 25: Impastos sobre os lucros - altera~oes da situa~ao fiscal de uma 
empresa ou dos seus accionistas 
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Sintese 

Uma alterac;ao da situac;Bo fiscal de uma empresa ou dos seus accionistas e 
susceptfvel de ter consequencias para uma empresa aumentando ou diminuindo os 
seus debitos ou creditos fiscais. Por exemplo, tal paden~ ocorrer aquando da admissao 
a cotac;ao oficial dos instrumentos de capital de uma empresa ou aquando da 
reestruturac;ao dos capitais pr6prios de uma empresa. Paden~ igualmente ocorrer 
aquando da deslocac;ao para urn pafs estrangeiro de urn accionista que controla a 
empresa. Em resultado de urn tal evento, uma empresa podera ser tributada de urn 
modo diferente, por exemplo, podendo ganhar ou perder incentives fiscais ou podendo 
sujeitar-se no futuro a uma taxa de impasto diferente. Uma alterac;ao da situac;ao fiscal 
de uma empresa ou dos seus accionistas podera ter urn efeito imediato sabre a 
situac;ao actual a nfvel dos debitos ou creditos fiscais de uma empresa. Esta alterac;ao 
podera igualmente aumentar ou diminuir os debitos e creditos fiscais diferidos 
reconhecidos por uma empresa, em func;ao do efeito que a alterac;ao da situac;ao fiscal 
tiver sabre as consequencias fiscais decorrentes da recuperac;ao ou liquidac;ao do 
montante contabilfstico dos activos e passivos de uma empresa. 

A questao abordada pela SIC- 25 prende-se com o modo como uma empresa deve 
contabilizar as consequencias fiscais de uma alterac;ao da sua situac;ao fiscal ou da dos 
seus accionistas. 0 SIC concluiu que uma alterac;ao da situac;Bo fiscal de uma empresa 
ou da dos seus accionistas nao suscita quaisquer aumentos ou reduc;oes dos 
montantes reconhecidos directamente em capitais pr6prios. As consequencias fiscais 
actuais e diferidas decorrentes de uma alteragao da situac;ao fiscal devem ser inclufdas 
no Iuera ou perda lfquida do exercfcio, a nao ser que essas consequencias se 
relacionem com operac;oes e eventos que resultem, no mesmo exercfcio ou num 
exercfcio diferente, num credito ou encargo directo sabre o montante reconhecido de 
capitais pr6prios. As consequencias fiscais que se relacionam com alterac;oes do 
montante reconhecido de capitais pr6prios, no mesmo exercfcio ou num exercfcio 
diferente (nao inclufdo no Iuera ou perda lfquida), devem ser creditadas ou 
contabilizadas directamente a capitais pr6prios. Urn exemplo de urn facto reconhecido 
directamente em capitais pr6prios consiste numa alterac;ao do montante contabilfstico 
dos im6veis, instalac;oes fabris ou equipamento reavaliados de acordo com a NIC 16. 

Conclusao 

A SIC - 25 aborda uma questao muito especffica, nao abordada concretamente nas 
Directivas Contabilfsticas. Por conseguinte, o Comite de Contacto concluiu que a SIC -
25 nao se encontra em conflito com as Directivas Contabilfsticas Europeias. 
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