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

Em breve entraremos em contato.

   

 

INFORMATIVO

 

CONTÁBIL

 
Nº 01 / Ano 01

Junho / 2017

Prezados Clientes
 
A D&M Auditoria e Consultoria, empenhada em realizar os trabalhos de auditoria, com
elevado grau de atendimento dos aspectos técnico e ético, busca influenciar positivamente
nos processos de melhoria e desenvolvimento do ambiente de nossos clientes,
especialmente de controles internos e nas questões de ordem contábil.
 
No intuito de contribuir com os profissionais da área contábil e compartilhar conhecimentos
adquiridos através do estudo continuado das normas de contabilidade, uma iniciativa está
sendo tomada, a qual consiste no envio do “INFORMATIVO CONTÁBIL D&M”.

 
 “Esta iniciativa consiste em, periodicamente, preparar análises e/ou
considerações a respeito de determinado assunto, como, por exemplo, uma
determinada norma contábil, tendo como principal objetivo o compartilhamento
de conhecimentos.”

 

NBC TG 47 - do Conselho Federal de Contabilidade
 
Nesta edição, optamos por apresentar considerações a respeito da NBC TG 47 do
Conselho Federal de Contabilidade, a qual estabelece:

Os princípios que a entidade deve aplicar para apresentar informações úteis aos
usuários de demonstrações contábeis sobre: a natureza, o valor, a época e a
incerteza de receitas e fluxos de caixa provenientes de contratos com clientes.

O início da sua aplicação somente a partir dos exercícios que se iniciarem em 1º de
janeiro de 2018.

A revogação das NBC TG 17 e 30 e das ITG 02 e 11.

 
 
 
CONCEITOS
 
Alguns conceitos são importantes de serem apreciados, a fim de se ter adequado
entendimento do conteúdo da norma:
 
Cliente – Parte que contratou com a entidade a obtenção de bens ou serviços, que
constituem um produto das atividades normais da entidade, em troca de contraprestação.
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Contrato – Acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações executáveis.
Podem ser escritos, verbais ou sugeridos pelas práticas usuais de negócios da entidade.
 
Obrigação de desempenho – Promessa em contrato com cliente para a transferência ao
cliente de:

bem ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto; ou
série de bens ou serviços distintos que sejam praticamente os mesmos e que
tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente.

 
Ativo de contrato – Direito da entidade à contraprestação em troca de bens ou serviços
que a entidade transferiu ao cliente quando esse direito está condicionado a algo além da
passagem do tempo (por exemplo, desempenho futuro da entidade).
 
Passivo de contrato – Obrigação da entidade de transferir bens ou serviços ao cliente,
em relação aos quais a entidade recebeu contraprestação do (ou o valor é devido pelo)
cliente.
 
 
 
CONTRATO
 
Para fins de aplicação desta norma, um contrato não existe se cada parte do contrato tiver
o direito incondicional de rescindir inteiramente o contrato não cumprido, sem compensar
a outra parte. O contrato está inteiramente não cumprido se ambos os critérios a seguir
forem atendidos:

a entidade ainda não transferiu nenhum bem ou serviço prometido ao cliente; e

a entidade ainda não recebeu e ainda não tem o direito de receber qualquer
contraprestação em troca dos bens ou serviços.

 
 
 
CONTABILIZAÇÃO
 
A contabilização dos efeitos de um contrato com um cliente que esteja dentro do alcance
desta norma somente poderá ser feita quando todos os critérios a seguir forem atendidos:

quando as partes do contrato aprovarem o contrato (por escrito, verbalmente ou de
acordo com outras práticas usuais de negócios) e estiverem comprometidas em
cumprir suas respectivas obrigações;

quando a entidade puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens
ou serviços a serem transferidos;

quando a entidade puder identificar os termos de pagamento para os bens ou
serviços a serem transferidos;

quando o contrato possuir substância comercial (ou seja, espera-se que o risco, a
época ou o valor dos fluxos de caixa futuros da entidade se modifiquem como
resultado do contrato); e

quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito
em troca dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente.

 
Nos casos em que a entidade receber valor do cliente e os requisitos para o registro do
contrato não forem atendidos, o valor deverá permanecer registrado no passivo até que a
condição seja satisfeita. O registro no passivo representará a obrigação da entidade de
transferir bens ou serviços no futuro ou de restituir a contraprestação recebida.
 
No caso de ocorrer qualquer uma das situações abaixo, ainda que os critérios de
reconhecimento do contrato não tenham sido satisfeitos, a entidade deve reconhecer a
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contraprestação recebida como receita.

A entidade não possui obrigações restantes de transferir bens ou serviços ao
cliente, e a totalidade, ou praticamente a totalidade, da contraprestação prometida
pelo cliente foi recebida pela entidade e não é restituível; ou

O contrato foi rescindido e a contraprestação recebida do cliente não é restituível.

 
No início do contrato, a entidade deve identificar como obrigação de desempenho os bens
e serviços que se comprometeu de transferir ao cliente, para que possa, a medida que
satisfizer à obrigação de desempenho ao transferir os bens ou os serviços prometidos ao
cliente, reconhecer a receita correspondente.
 
Para os fins dessa norma, o preço da transação é o valor da contraprestação à qual a
entidade espera ter direito em troca da transferência dos bens ou serviços prometidos ao
cliente, excluindo quantias cobradas em nome de terceiros (por exemplo, alguns impostos
sobre vendas).
 
A norma prevê que os custos para obtenção de contrato devem ser registrados no ativo
para serem apropriados no resultado juntamente com as receitas, desde que referidos
custos se espera serem recuperados. Por outro lado, exemplifica custos que devem ser
reconhecidos como despesa quando incorridos.
 
A norma também estabelece que seja aplicado o ajuste a valor presente e reconhecida a
perda por redução ao valor recuperável, de conformidade com o que estabelecem as
respectivas normas que tratam dos temas.
 
Se a entidade concluir o desempenho por meio da transferência de bens ou serviços ao
cliente antes que o cliente pague a contraprestação, ou antes que o pagamento seja
devido, a entidade deve apresentar o contrato como ativo de contrato, excluindo quaisquer
valores apresentados como recebível. Ativo de contrato é um direito da entidade à
contraprestação em troca de bens ou serviços que a entidade transferiu ao cliente.
 
A norma utiliza os termos “ativo de contrato” e “passivo de contrato”, mas não proíbe a
entidade de utilizar descrições alternativas no balanço patrimonial para esses itens. Se a
entidade utilizar uma descrição alternativa para ativo de contrato, a entidade deve fornecer
informações suficientes para que o usuário das demonstrações contábeis diferencie entre
recebíveis e ativos de contrato.
 
 
 
DIVULGAÇÕES
 
A norma também exige que a entidade divulgue informações suficientes para permitir aos
usuários de demonstrações contábeis compreender a natureza, o valor, a época e a
incerteza de receitas e fluxos de caixa provenientes de contratos com clientes. Para atingir
esse objetivo, a entidade deve divulgar informações qualitativas e quantitativas sobre
todos os itens seguintes:

seus contratos com clientes (ver itens 113 a 122);

julgamentos significativos e mudanças nos julgamentos feitos ao aplicar esta norma
a esses contratos (ver itens 123 a 126); e

quaisquer ativos reconhecidos a partir dos custos para obter ou cumprir um contrato
com cliente de acordo com o item 91 ou com o item 95 (ver itens 127 e 128).

 

Erni Dickel
Sócio Responsável Técnico
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Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.
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