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Prezados Clientes
 
O foco desta edição visa comentar as alterações da NBC TG 20 - Custo de
Empréstimos, pela resolução CFC nº 1.359/11, regulando assim a Ativação dos Encargos
Financeiros.

 

Acompanhe a próxima edição 08 com o tema:
"JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL  NAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS"

 

NBC TG 20 (R1) – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS
(Resolução CFC nº. 1.359/11)

 
 

As despesas financeiras decorrentes do empréstimo contraído para aquisição de bens do
Ativo Imobilizado, tipo leasing financeiro e finame não devem ser incluídas no custo de
aquisição dos bens, e sim contabilizados como despesas financeiras pelo regime de
competência, já os encargos financeiros de empréstimos e financiamentos de terceiros
para a construção ou montagem de bens do imobilizado devem ser capitalizados até o
momento em que o bem estiver em condições de operação.
 
O Pronunciamento afirma que os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à
aquisição, à construção ou à produção de um ativo qualificável formam parte do custo de
tal ativo. Porém, o disposto não é aplicado sobre os custos de empréstimos diretamente
atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de ativo qualificável mensurado por
valor justo, como, por exemplo, ativos biológicos; ou estoques que são manufaturados, ou
produzidos, em larga escala e em bases repetitivas.
 
A entidade deve capitalizar os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à
aquisição, à construção ou à produção de ativo qualificável como parte do custo do ativo,
quando for provável que eles resultarão em benefícios econômicos futuros para a entidade
e que tais custos possam ser mensurados com confiabilidade, os demais custos de
empréstimos como despesas financeiras do período.
 
A Norma define que para que ocorra a capitalização dos custos, estes devem ser de fácil
identificação e mensuração, devendo ser atribuídos diretamente ao bem adquirido ou em
construção. Sendo assim, caso a entidade tome emprestado um capital que servirá tanto
para o giro de caixa quanto para investimento, a segregaração dos custos deverá ser bem
controlada para a correta apropriação no ativo em referência. Se não, o embasamento da
contabilização será falho, podendo gerar futuros “transtornos contábeis”.
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Os custos de empréstimos que são atribuíveis diretamente à aquisição, à construção ou à
produção de ativo qualificável são aqueles que seriam evitados se os gastos com o ativo
qualificável não tivessem sido feitos.
 
Se ocorrer algum ganho financeiro temporário quando da aplicação no mercado financeiro
dos recursos vinculados ao ativo, o mesmo deverá ser deduzido do encargo financeiro
sobre o empréstimo a ser capitalizado.
 
A entidade deve capitalizar os custos de empréstimos como parte do custo de ativo
qualificável quando der início aos gastos com o ativo que poderá ser o preparo, permissão
para a construção física.
 
Se durante a construção dos ativos qualificáveis, houver o interrompimento das atividades,
que não seja por motivo técnico ou por contratempos não administráveis, deverá ser
suspenso a capitalização dos custos dos empéstimos, até o seu retorno.
 
Deverá cessar a capitalização dos custos de empréstimos quando substancialmente todas
as atividades necessárias ao preparo do ativo qualificável para seu uso ou venda
pretendida estiverem concluídas.
 
Quando a construção de ativo qualificável for executada em partes e cada parte pode ser
usada enquanto a construção de outras partes continua, a entidade deve cessar a
capitalização dos custos de empréstimos, quando completar substancialmente todas as
atividades necessárias ao preparo daquela parte para seu uso ou venda pretendida. Como
exemplo pode ser citado um conjunto de edifícios, a medida que vão sendo concluídos em
condições de uso, deve ser sessado a capitalização dos custos dos empréstimos.
 
No encerramento do exercício social a entidade deverá divulgar em notas explicativas o
total de custos de empréstimos capitalizados durante o período, e a taxa de capitalização
usada na determinação do montante dos custos de empréstimo elegível à capitalização.
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