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INFORMATIVO CONTÁBIL

Nº 25 / Ano 01
Novembro/ 2017

Prezados Clientes

Retomamos o assunto tratado parcialmente na edição anterior e relembramos que evento
subsequente é aquele evento "favorável ou desfavorável" que ocorre entre a data final do
período a que se referem as demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada a
emissão dessas demonstrações  e que, esses eventos, podem requerer ajustes contábeis
ou divulgações em notas explicativas. 

Acompanhe a próxima edição 26 com o tema:

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -  Aspectos   Relevantes e
Demonstrações

EVENTOS SUBSEQUENTES
- Parte II -

Exemplos de eventos subsequentes que implicam em ajustes contábeis:

1. A cooperativa foi notificada em data posterior ao final do exercício e antes da
divulgação das demonstrações contábeis em relação a um tributo que não vinha
apurando e também não possuía provisão para cobertura, mas era de seu
conhecimento que se tratava de um valor devido. Nesse caso, logicamente, deveria
ter reconhecido contabilmente a obrigação ou ao menos constituído uma provisão
contábil. Ainda, a depender do período que retroagir a notificação, poderá implicar
em retificação de erro com ajustes nas demonstrações do exercício anterior
apresentadas para os fins de comparabilidade, além do ajuste contábil no resultado
do exercício a que se refere as demonstrações que estão sendo preparadas.

2. A movimentação dos grãos de uma determinada unidade de armazenamento em
data posterior ao final do exercício mas antes da divulgação das demonstrações
contábeis revelou que existia uma sobra de produto em montante significativo. Em
razão da cooperativa não adotar a prática de conferência dos estoques os saldos na
data base não foram aferidos, mas poderiam ter sido mediante aplicação de
procedimentos tecnicamente viáveis. Nesse caso, poderia ser questionado se a
distorção não resulta da movimentação de grãos de diversos exercícios passados,
mas como não se tem elementos para mensurar os eventuais montantes de
períodos anteriores ao que se refere as demonstrações que estão sendo
preparadas, o ajuste terá que ser suportado exclusivamente pelo resultado desse
exercício.

3. Na realização do trabalho de auditoria sobre as demonstrações que já se
encontravam elaboradas foi constatado que havia um problema na apuração das
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bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. O recálculo revelou
que os valores devidos eram bem inferiores aos que haviam sido apurados e
registrados. Nesse caso, os valores contabilizados devem ser ajustados aos valores
devidos.

Exemplos de eventos subsequentes que requerem apenas divulgação:

1. Em data posterior ao final do exercício mas antes de divulgadas as demonstrações
contábeis ocorreu um sinistro que causou danos materiais significativos e apesar de
existir seguro para cobertura das perdas haverá implicações nas operações, isso
porque projeta-se um longo período para recuperação das estruturas físicas. Nesse
caso, mesmo que não houvesse seguro para cobertura não caberia ajuste contábil
nas demonstrações contábeis, mas certamente requer a divulgação nas notas
explicativas.

2. No mesmo período do exemplo anterior, ocorreu um efeito relevante em razão do
comportamento do preço de um determinado produto agrícola que se encontrava na
data do balanço com uma posição “descasada”, ou seja: comprada ou vendida.
Nesse caso, por mais que a situação de descasamento entre os volumes de
estoques e safras a liquidar se encontrava presente na data base das
demonstrações contábeis o efeito de variação de preço foi posterior e, portanto,
deve apenas ser mensurado e divulgado em nota explicativa.

Podem existir situações de eventos que ocorram após o término do exercício a que se
referem as demonstrações contábeis mas também posterior a sua divulgação. Esses
casos não se enquadram no conceito contábil de “evento subsequente”, portanto não se
aplica o regramento da NBC TG 24, cabendo, entretanto, ser avaliado a respeito da
necessidade de aplicação da NBC TG 23, que trata da retificação de erro. 

Outro aspecto que a norma, objeto do presente boletim, trata é quando a administração da
entidade determina, após o período a que se referem as demonstrações contábeis, que
pretende liquidar a entidade ou deixar de operar. Nesse caso as demonstrações contábeis
não devem ser elaboradas com base no pressuposto de continuidade, exigindo, portanto,
ajustes nas demonstrações mesmo que o “evento” tenha ocorrido em data posterior ao
final do exercício. No caso das cooperativas essa situação é muito difícil de ocorrer, haja
visto que uma decisão dessa natureza não pode ser tomada pela administração, devendo
reportar-se a uma assembleia geral dos cooperados.

No que tange a divulgação, a norma determina que a entidade divulgue a data em que foi
concedida a autorização para emissão das demonstrações contábeis e quem forneceu tal
autorização. Se os sócios da entidade ou outros tiverem o poder de alterar as
demonstrações contábeis após sua emissão, a entidade deve divulgar esse fato. Esse
aspecto da norma se apresenta totalmente aplicável às cooperativas, haja visto que por
força da lei cooperativista e do próprio estatuto social a administração da cooperativa deve
submeter ao quadro social, em assembleia geral devidamente convocada para tanto, a
prestação de contas, contemplando o conjunto de demonstrações contábeis, podendo
ocorrer dessas demonstrações não serem aprovadas ou serem mediante ajustes.

Em relação aos eventos subsequentes ao período a que se referem as demonstrações
contábeis que não implicam em ajustes, mas que são relevantes e, portanto, podem
influenciar decisões econômicas de interesse dos usuários dessas demonstrações, a
norma exige a divulgação, para cada categoria significativa de eventos subsequentes, a
natureza do evento e a estimativa de seu efeito financeiro ou uma declaração de que tal
estimativa não pode ser feita.
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Como se pode ver, no processo de elaboração das demonstrações contábeis a
observação e análise dos eventos subsequentes se apresenta como tarefa importante,
tanto para os que preparam as demonstrações, quanto para os que auditam.
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