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INFORMATIVO CONTÁBIL

Nº 14 / 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 investimentos e
requisitos de divulgação através das Notas Explicativas. Esta edição complementa  e
finaliza este tópico.

Acompanhe a próxima edição 15 com o tema:

"VENDAS COM PREÇO A FIXAR"

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS 
"Transferência, Alienação e Divulgação"

- Parte II -

Transferência

Transferências podem ser necessárias em razão de alterações no uso dos bens, tanto
para como de propriedades para investimento. A norma estabelece que essas
transferências devem ser feitas quando, e apenas quando, houver alteração de uso,
evidenciada pelo seguinte:

início de ocupação pelo proprietário, para transferência de propriedade para
investimento para propriedade ocupada pelo proprietário;
início de desenvolvimento com objetivo de venda, para transferência de propriedade
para investimento para estoque;
fim de ocupação pelo proprietário, para transferência de propriedade ocupada pelo
proprietário para propriedade para investimento;
começo de arrendamento operacional para outra entidade, para transferência de
estoques para propriedade para investimento; ou para a transferência de
propriedade para investimento escriturada pelo valor justo para propriedade
ocupada pelo proprietário ou para estoque.

O custo considerado da propriedade para subsequente contabilização, de acordo com a
NBC TG 27 ou a NBC TG 16, deve ser o seu valor justo à data da alteração de uso.
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Se o imóvel ocupado pelo proprietário se tornar propriedade para investimento, que será
mensurada pelo valor justo, a entidade deve tratar qualquer diferença na data da
reclassificação entre o valor contábil do imóvel registrado no imobilizado e o seu valor
justo, da seguinte forma:

qualquer diminuição no valor contábil da propriedade é reconhecida no resultado.
Porém, no caso do valor contábil do bem possuir parcela de reavaliação
anteriormente procedida nessa propriedade, a diminuição é debitada contra a
reserva de reavaliação;
qualquer aumento resultante no valor contábil é tratado como se segue:

(i) até o ponto em que o aumento reverta perda anterior por impairment dessa
propriedade, o aumento é reconhecido no resultado. A quantia reconhecida no resultado
não pode exceder a quantia necessária para repor o valor contábil ao montante que teria
sido apurado (líquido de depreciação) caso nenhuma perda por impairment tivesse sido
reconhecida;
(ii) qualquer parte remanescente do aumento é creditada diretamente no patrimônio
líquido, em ajustes de avaliação patrimonial, como parte dos outros resultados
abrangentes. Na alienação subsequente da propriedade para investimento, eventual
excedente de reavaliação incluído no patrimônio líquido deve ser transferido para lucros
ou prejuízos acumulados, e a transferência do saldo remanescente excedente de
avaliação também se faz diretamente para lucros ou prejuízos acumulados, e não por via
da demonstração do resultado.

Como se pode verificar, existem detalhes importantes e um pouco complexos que devem
ser observados nos casos em que ocorrer transferência de imobilizado para propriedades
para investimentos.

Para uma transferência de estoque para propriedade para investimento que seja
escriturada pelo valor justo, qualquer diferença entre o valor justo da propriedade nessa
data e o seu valor contábil anterior deve ser reconhecida no resultado.

Quando a entidade concluir a construção ou o desenvolvimento de propriedade para
investimento de construção própria que será escriturada pelo valor justo, qualquer
diferença entre o valor justo da propriedade nessa data e o seu valor contábil anterior deve
ser reconhecida no resultado.

Divulgação

Diversos são os requisitos estabelecidos pela norma para divulgação de informações em
notas explicativas. A seguir trataremos dos requisitos comuns e na sequência dos
específicos, a depender do método que for utilizado pela entidade, se valor justo ou custo.
A relação completa dos requisitos deve ser consultada na norma, daremos destaque para
alguns dos requisitos.

Exigências comuns aos Métodos do valor justo e método do custo:

A entidade deve divulgar:

se aplica o método do valor justo ou o método do custo;
quando a classificação for difícil, os critérios que usa para distinguir propriedades
para investimento de propriedades ocupadas pelo proprietário e de propriedades
mantidas para venda no curso ordinário dos negócios;
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as quantias reconhecidas no resultado para:

(i) lucros de rendas de propriedade para investimento;
(ii) gastos operacionais diretos (incluindo reparos e manutenção) provenientes de
propriedades para investimento que tenham gerado rendas durante o período;
(iii) gastos operacionais diretos (incluindo reparos e manutenção) provenientes de
propriedades para investimento que não tenham gerado rendas durante o período; e
obrigações contratuais para comprar, construir ou desenvolver propriedades para
investimento ou para reparos, manutenção ou aumentos.

Exigências específicas Método do valor justo

Além das divulgações exigidas pelo item anterior, a entidade que aplique o método do
valor justo deve divulgar a conciliação entre os valores contábeis da propriedade para
investimento no início e no fim do período, que mostre o seguinte:

adições, divulgando separadamente as adições resultantes de aquisições e as
resultantes de dispêndio subsequente reconhecido no valor contábil do ativo;
adições que resultem de aquisições por intermédio de combinação de negócios;
ativos classificados como detidos para venda ou incluídos em grupo para alienação
classificado como detido para venda de acordo com a NBC TG 31 e outras
alienações;        
 ganhos ou perdas líquidos provenientes de ajustes de valor justo;
transferências para e de estoque e propriedade ocupada pelo proprietário; e outras
alterações.

Exigências específicas Método do custo

Além das divulgações exigidas para ambos os métodos, a entidade que aplique o método
do custo deve divulgar:

os métodos de depreciação usados;
as vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;
o valor contábil bruto e a depreciação acumulada (agregada com as perdas por
impairment acumuladas) no início e no fim do período;
a conciliação do valor contábil da propriedade para investimento no início e no fim
do período, mostrando o seguinte:

(i) adições, divulgando separadamente as adições que resultem de aquisições e as que
resultem de dispêndio subsequente reconhecido como ativo;
(ii) adições que resultem de aquisições por intermédio de combinação de negócios;
(iii) ativos classificados como detidos para venda ou incluídos em grupo para alienação
classificado como detido para venda de acordo com a NBC TG 31 e outras alienações;
(iv) depreciação;
(v) a quantia de perdas por impairment reconhecida e a quantia de perdas por impairment
revertida durante o período de acordo com a NBC TG 01;
(vi) transferências para e de estoques e propriedade ocupada pelo proprietário; e
(vii) outras alterações; e
o valor justo das propriedades para investimento. Nos casos excepcionais descritos no
item 53, quando a entidade não puder mensurar o valor justo da propriedade para
investimento com confiabilidade, ela deve divulgar:
(i) descrição da propriedade para investimento;
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(ii) explanação da razão pela qual o valor justo não pode ser mensurado com
confiabilidade; e
(iii) se possível, o intervalo de estimativas dentro do qual seja altamente provável que o
valor justo venha a recair.

Como se pode observar, a quantidade de informações a serem divulgadas é grande,
logicamente que a divulgação vai se restringir ao que for aplicável, mas, de qualquer
forma, isso exigirá um esforço por parte dos preparadores das demonstrações contábeis,
portanto, é tarefa que não deve ser tratada unicamente nos dias de encerramento,
devendo serem preparadas ao longo do exercício.
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