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Em caso de erros ou sugestões sobre o "INFORMATIVO CONTÁBIL D&M", acesse aqui.

Em breve entraremos em contato.

   

 

INFORMATIVO

 

CONTÁBIL

 
Nº 02 / Ano 01

Junho / 2017

Prezados Clientes
 
Nesta edição, optamos por realizar um breve estudo a respeito de uma norma que tem
imposto aos profissionais da contabilidade e desenvolvedores de sistemas algumas
dificuldades. Afirmação esta que apresentamos em razão de raros clientes terem, até o
presente momento, implantado a prática do “Ajuste a Valor Presente – AVP” conforme
as regras da NBC TG 12, do Conselho Federal de Contabilidade.  

 

O tema desta NBC TG 12 será apresentado em três partes a partir desta edição e,
na sequência das edições, seguirão as demais:

Parte I irá tratar do objetivo, do alcance e da mensuração;
Parte II tratará sobre os efeitos fiscais, a classificação e os requerimentos de
divulgação; e
Parte III, seguirá com exemplos práticos.

 

NBC TG 12  –  AJUSTE A VALOR PRESENTE
 

PARTE - I
 
 
Objetivo da Norma
 
Estabelecer os requisitos básicos a serem observados quando da apuração do Ajuste a
Valor Presente de elementos do ativo e do passivo e dirimir questões controversas
advindas de tal procedimento.
 
A aplicação do ajuste a valor presente implica no uso de estimativas e julgamentos,
devendo as premissas serem cuidadosamente selecionadas e os cálculos rigorosamente
realizados, não esquecendo que o processo de mensuração e registro deve ser conduzido
com total neutralidade. Isso tudo para que se possa, efetivamente, obter informações com
maior grau de relevância.
 
 
Alcance
 
A Norma trata essencialmente de questões de mensuração não alcançando com
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A Norma trata, essencialmente, de questões de mensuração, não alcançando com
detalhes questões de reconhecimento. Mensuração diz respeito ao valor a ser registrado,
enquanto reconhecimento envolve o processo que consiste em quando incorporar ao
ativo, ao passivo ou ao resultado.
 
A mensuração contábil a valor presente deve ser aplicada no reconhecimento inicial de
ativos e passivos e não sobre os saldos de valores a receber ou a pagar em uma
determinada data. Em situações excepcionais, como em uma renegociação de dívida em
que novos termos são estabelecidos, o ajuste a valor presente também é aplicável.
 
É importante e necessário observar que a aplicação do conceito de ajuste a valor presente
nem sempre equipara o ativo ou o passivo a seu valor justo. Para clareza e adequado
entendimento da diferença entre valor presente e valor justo a norma apresentou o
seguinte exemplo:
 
"A compra financiada de um veículo por um cliente especial que, por causa dessa
situação, obtenha taxa não de mercado para esse financiamento, faz com que a aplicação
do conceito de valor presente com a taxa característica da transação e do risco desse
cliente leve o ativo, no comprador, a um valor inferior ao seu valor justo; nesse caso
prevalece contabilmente o valor calculado a valor presente, inferior ao valor justo, por
representar melhor o efetivo custo de aquisição para o comprador. Em contrapartida o
vendedor reconhece a contrapartida do ajuste a valor presente do seu recebível como
redução da receita, evidenciando que, nesse caso, terá obtido um valor de venda inferior
ao praticado no mercado".
 
 
Mensuração
 
A norma não se propôs a listar quais ativos ou passivos devam ser submetidos ao ajuste a
valor presente, mas tratou de estabelecer as diretrizes gerais e as metas a serem
alcançadas.
 
Em termos de meta a ser alcançada, ao se aplicar o conceito de valor presente deve-se
associar tal procedimento à mensuração de ativos e passivos levando-se em consideração
o valor do dinheiro no tempo e as incertezas a eles associados. No que tange as
incertezas o mercado normalmente estabelece um prêmio pelo risco. No entanto, diante
das dificuldades que possam existir para se estimar os referidos prêmios a norma admite a
utilização de taxas de juros livre de risco, desde que seja amplamente divulgado o fato e
as razões que levaram a esse procedimento.
 
Quando houver outra norma específica que discipline a forma pela qual um ativo ou
passivo em particular deva ser mensurado com base no ajuste a valor presente de seus
fluxos de caixa, referida norma específica deve ser observada.
 
A norma estabelece que no Brasil não se aplica aos empréstimos e financiamentos
subsidiados o conceito de valor presente por taxas diversas daquelas a que tais
empréstimos e financiamentos já estão sujeitos.
 
Outra questão importante a ser considerada é de que os benefícios decorrentes da
informação obtida pela aplicação do valor justo devem exceder o custo de produzi-la,
constituindo-se em uma tarefa, por vezes, nada fácil de avaliar, o que implica em
julgamento profissional.
 
De forma mais específica, a norma estabelece que os elementos integrantes do ativo e do
passivo decorrentes de operações de longo prazo, ou de curto prazo quando houver efeito
relevante, devem ser ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que
reflitam as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os
riscos específicos do ativo e do passivo em suas datas originais.
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Também, estabelece que a quantificação do ajuste a valor presente deve ser realizada em
base exponencial "pro rata die", a partir da origem de cada transação, sendo os seus
efeitos apropriados nas contas a que se vinculam e que as reversões dos ajustes a valor
presente dos ativos e passivos monetários qualificáveis devem ser apropriadas como
receitas ou despesas financeiras. A não ser que, a entidade possa devidamente
fundamentar que o financiamento feito a seus clientes faça parte de suas atividades
operacionais, quando então as reversões serão apropriadas como receita operacional.
 

Erni Dickel
Sócio Responsável Técnico
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