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INFORMATIVO CONTÁBIL

Nº 13 / Ano 01
Setembro/ 2017

Prezados Clientes

O tema "Propriedades para Investimentos" consta na NBC TG 28 (R3) do CFC, que tem
por objetivo estabelecer o tratamento contábil de propriedades para investimento e
requisitos de divulgação através das Notas Explicativas.

Acompanhe a próxima edição 14 com o tema:

NBC TG   28 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS -
" Transferência, Alienação e Divulgação "

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS
- Parte I -

Conceito

Para os efeitos da norma, propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou
edifício – ou parte de edifício – ou ambos) mantida para auferir aluguel ou para valorização
do capital ou para ambas, e não para o uso na produção ou fornecimento de bens ou
serviços ou para finalidades administrativas; ou para venda no curso ordinário do negócio.

Como se pode ver, esses elementos patrimoniais que antes eram mantidos como
imobilizado, passaram a compor o grupo contábil de investimentos, no ativo não
circulante.

Nos casos em que bens móveis e instalações incorporadas nos imóveis classificados
como propriedades para investimentos, tais como elevadores ou mesmo o mobiliário de
escritório alugado, também devem ser classificados como propriedades para
investimentos.

Reconhecimento

A propriedade para investimento deve ser reconhecida como ativo quando, e apenas
quando for provável que os benefícios econômicos futuros associados à propriedade para
investimento fluirão para a entidade; e o custo da propriedade para investimento possa ser
mensurado confiavelmente.

Esse requisito se fundamenta no próprio conceito de ativo, que no caso é definido como
sendo um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual
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se espera que resultem benefícios econômicos futuros para a entidade.

Mensuração no Momento do Reconhecimento

A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo seu custo,
incluindo os custos de transação.

Se o pagamento de uma propriedade para investimento for a prazo, o seu custo é o
equivalente ao valor à vista. A diferença entre esta quantia e os pagamentos totais é
reconhecida como despesa financeira durante o período do crédito, mediante aplicação da
técnica de ajuste a valor presente.

Mensuração Após Reconhecimento

Após o reconhecimento inicial, que no caso é pelo custo, a entidade deve escolher qual
será sua política contábil ou o método do valor justo ou o método do custo e deve aplicar,
via de regra, a política escolhida a todas as suas propriedades para investimento.

A norma exige que as entidades que utilizarem o método do custo para os fins de
mensuração, utilize o método de valor justo para os fins de divulgação. Isso significa que
todas as entidades devem, para os fins de divulgação, utilizarem o valor justo, ou seja:
mesmo que adote o método do custo para fins de registro contábil, a divulgação através
de notas explicativas deverá ser pelo valor justo.

Método do Valor Justo

Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolhe o método do valor justo deve
mensurar todas as suas propriedades para investimento pelo valor justo, com exceção
apenas de determinadas situações, as quais podem ser conferidas no item 53 da norma.
Para os casos em que não se tem condições de mensurar confiavelmente o valor justo,
conforme previsto no item 53 da norma, à medida que passe a ter a capacidade de
mensurar pelo valor justo ela deverá fazer.

A medida que a entidade mensure a propriedade para investimento pelo valor justo, ela
deve continuar a mensurar por esse critério até a alienação ou até que a propriedade
assuma uma outra condição e que resulte na necessidade de reclassificação contábil,
como por exemplo: se torne propriedade ocupada pelo proprietário (imobilizado) ou a
entidade comece a desenvolver a propriedade para subsequente venda no curso ordinário
do negócio (estoques).

A propósito, valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria
pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes
do mercado na data de mensuração.

A norma também incentiva a entidade, mas não exige que a mensuração ao valor justo
das propriedades para investimento tenha por base a avaliação de avaliador independente
que tenha qualificação profissional relevante e reconhecida e que tenha experiência
recente no local e na categoria da propriedade para investimento que esteja sendo
avaliada. Isso significa que profissionais ligados a empresa poderão elaborar o laudo de
atribuição de valor justo, desde que, logicamente, detenham capacidade técnica para
tanto e condição de atuar de forma independente.

O ganho ou a perda proveniente de alteração no valor justo de propriedade para
investimento deve ser reconhecido no resultado do período em que ocorra.



3/3

Método do Custo

Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolher o método do custo deve mensurar
todas as suas propriedades para investimento de acordo com os requisitos da NBC TG 27,
que trata do Ativo Imobilizado, exceto aquelas que satisfaçam os critérios de classificação
como mantidas para venda, caso em que deverá ser aplicado os requisitos da NBC TG 31
– Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada.

Note-se que no caso de mensuração pelo custo, considerando que devem ser aplicados
os requisitos das NBC TG 27 ou 31, se tem que esses bens podem estar sujeitos ao
cálculo da depreciação e ao teste de recuperabilidade.

Erni Dickel
Dickel e Maffi Auditoria e Consultoria SS

Rua Dr. Mário Totta, 714 – Sala 301– Bairro Tristeza – Porto Alegre/RS – CEP 91920-130
CNPJ/MF 93.753.580/0001-79    - CRC/RS 3.025   -   OCB nº698     -   CVM nº723-4

Fone / Fax (51) 3269-3299    -  dickelemaffi@dickelemaffi.com.br    -  www.dickelemaffi.com.br

http://contato.dickelemaffi.com.br/accounts/41612/messages/243/clicks/[id]/769
http://contato.dickelemaffi.com.br/accounts/41612/messages/243/clicks/[id]/768
http://contato.dickelemaffi.com.br/accounts/41612/messages/243/clicks/[id]/772

