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Impactos Contábeis do IFRS 16 Operações de Arrendamento
Mercantil

Comunicação Visual

A nova norma de arrendamento tudo começou com um avião!
“Uma das minhas grandes ambições antes de morrer é voar
numa aeronave registrada no balanço patrimonial de uma
companhia aérea.”
Sir David Tweedie, ex-presidente do IASB (25 de abril de 2008)

A nova norma de arrendamento tudo começou com um avião!
"… aproximadamente US$1,25
trilhão em obrigações futuras
originadas por arrendamentos
operacionais... não são
reconhecidas nos balanços
patrimoniais dos arrendatários…"

Aluguel para voar
% da frota das companhias aéreas globais*:
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*Somente jatos fabricados no ocidente, em
serviço ou em estoque

The Economist, 21 de janeiro de 2012

IFRS 16 - A nova norma de
arrendamento
20 de janeiro de 2016, Financial Times

Mudança drástica na contabilidade para
trazer mais transparência

13 de janeiro de 2016, Financial Times

A nova norma acrescenta US$3 trilhões de
arrendamentos aos balanços patrimoniais

•

Janeiro de 2016: Norma final

•

Adoção inicial: 1º de janeiro de 2019 (adoção antecipada com IFRS 15)

•

UE-Endorsement: A ser determinado

IFRS 16 vs. IAS 17

IAS 17

IFRS 16

Arrendamento financeiro

Contratos de arrendamento

• Transferência da propriedade.

• Transferem o direito de controlar o
uso de um ativo identificado por
um período de tempo.

• Opção de compra.
• Prazo do contrato vs. vida útil.
• Valor presente vs. valor justo.
• Natureza customizada do bem.
Arrendamento operacional

• Direito de uso do ativo em
contrapartida de um passivo de
arrendamento.

Sumário executive sobre IFRS 16:
Impacto em indicadores de desempenho (KPIs): EBIT/EBITDA,
índices de endividamento, etc
Discussão se concentra na definição, ao invés da classificação
de um contrato de arrendamento
Adaptação de sistemas e processos para identificar e mensurar
contratos de arrendamento
Divulgação dos potenciais efeitos decorrentes do IFRS 16

…. 2019 não está tão longe!

O que mudou
"De acordo com o IFRS 16, os arrendatários têm que
reconhecer um passivo de arrendamento para todos
contratos de arrendamento"

Sim

Não

O que mudou
"De acordo com o IFRS 16, a contabilização do arrendador
permanece substancialmente a mesma"

Sim

Não

O que mudou
"De acordo com o IFRS 16, os pagamentos de arrendamento
que não estão baseados em índice ou taxa nunca fazem parte
do passivo de arrendamento."

Sim

Não

Agenda
1.
2.
3.

Visão geral – do que se trata?
Definição de um arrendamento
Contabilização do arrendatário

Visão geral - Arrendatário
O arrendatário reconhece o
direito de uso do ativo e o
passivo de arrendamento para
quase todos os contratos de
arrendamento
Isenções para os
arrendamentos de
curto prazo de ativos
de “baixo valor”
Depreciação de acordo com
o IAS 16 (método linear ou
outro método sistemático)

Balanço patrimonial do
arrendatário
Direito de uso
do ativo

Passivo de
arrendamento

Rubrica separada
ou
Rubrica na qual o
ativo subjacente é
apresentado

Visão geral - Arrendatário
Demonstração do resultado do
arrendatário

O arrendatário reconhece o
direito de uso do ativo e o
passivo de arrendamento para
quase todos os contratos de
arrendamento

Depreciação e amortização
Despesa de depreciação –
direito de uso do ativo
Despesa financeira
Despesa financeira sobre o passivo de
arrendamento

IFRS 16
(despesa total)
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IAS 17
(arrendamento operacional)
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IFRS 16
amortização do direito de uso
despesa financeira

Visão geral - Arrendatário
O arrendatário reconhece o
direito de uso do ativo e o
passivo de arrendamento para
quase todos os contratos de
arrendamento

Demonstração dos fluxos de caixa do
arrendatário

Juros pagos sobre passivo de
arrendamento
Pagamento de arrendamento de curto prazo e de
ativos de “baixo valor”
Pagamentos variáveis não incluídos no passivo de
arrendamento

Depende da política da
entidade para
apresentação de juros
pagos

Atividades de financiamento
Pagamento do valor principal

Juros pagos sobre passivo de
arrendamento

Visão geral - Arrendador
Arrendamento financeiro
Balanço patrimonial
Arrendamento a
receber

A contabilização do
arrendador permanece
substancialmente a mesma
que a atual

Arrendamento operacional
Balanço patrimonial
Imobilizado de
arrendamento

Balanço patrimonial
Direito de uso
do ativo

Passivo de
arrendamento

Definição de um arrendamento
Objetivo: identificar quem controla
o direito de uso do ativo.

Serviço
Definição de um
arrendamento

Arrendamento
O cliente controla o
direito de uso do ativo

O fornecedor controla o
direito de uso do ativo

Definição de um arrendamento
não

1
Existe um ativo identificado?

2

3

sim
O cliente tem o direito de obter, substancialmente, todos os benefícios
econômicos provenientes do uso do ativo durante o período do contrato?

não

sim
Quem tem o direito de definir como e com que fim o ativo será usado durante o
período do contrato?
Predeterminado

Cliente
sim

3A

Fornecedor
não

Cliente:
1) gerencia o ativo; ou
2) projetou o ativo?

O contrato contém um arrendamento

O contrato não contém um arrendamento

Definição de um arrendamento
não

1
Existe um ativo identificado?

Há ativo identificado se o ativo for especificado de modo explícito (ex.
número de série) ou implícito

XY - 35255

Os contratos não contêm um
arrendamento

Definição de um arrendamento
não

1
Existe um ativo identificado?

Há ativo identificado se o ativo for especificado de modo explícito (ex.
número de série) ou implícito
Não há ativo identificado se o fornecedor tiver um direito substantivo
de substituir o ativo
Como avaliar se há direito substantivo?
•
•

Habilidade prática (direito de substituir e ativos prontamente disponíveis)
Benefício econômico por parte do fornecedor

Os contratos não contêm um
arrendamento

Definição de um arrendamento
não

1
Existe um ativo identificado?
sim

2

não
O cliente tem o direito de obter, substancialmente, todos os benefícios econômicos
provenientes do uso do ativo durante o período do contrato?

Produto primário e quaisquer subprodutos
Pagamentos de terceiros relativos ao uso do ativo (p. ex. crédito de energia
renovável resultante do uso de um parque solar)
Exclui: Benefícios relacionados com a propriedade do ativo

Os contratos não contêm um
arrendamento

Definição de um arrendamento
não

1
Existe um ativo identificado?
sim

2

não
O cliente tem o direito de obter, substancialmente, todos os benefícios econômicos
provenientes do uso do ativo durante o período do contrato?

3

sim

Quem tem o direito de definir como e com que fim o ativo será usado durante o período
do contrato?

Os contratos não contêm um
arrendamento

Definição de um arrendamento
3
Quem tem o direito de definir como e com que fim o ativo será usado durante o período
do contrato?

Direito de definir como e com que fim o ativo será usado durante o período do
contrato

Direitos de proteção do fornecedor não impedem que o cliente tenha direito de
definir como e com que fim o ativo será usado

Definição de um arrendamento
3
Quem tem o direito de definir como e com que fim o ativo será usado durante
o período do contrato?
Cliente

Predeterminado
sim

Fornecedor

3A

não
Cliente:
1) gerencia o ativo; ou
2) projetou o ativo?

O contrato contém um arrendamento

O contrato não contém um
arrendamento

Exercício

Instruções
• Considere a Apostila 2.1
• Com base no enunciado, indique se o contrato contém um
arrendamento
• Esteja preparado para nos ajudar comentando suas respostas!
• Você terá dez minutos

Espaço de concessão
•

Uma cafeteria firma um contrato com uma operadora de aeroportos para
instalar uma máquina de café durante três anos.

•

O contrato estabelece o valor e a localização do espaço. A localização
pode ser qualquer uma dentre as várias áreas de embarque do
aeroporto.

•

A operadora do aeroporto pode mudar a localização a qualquer
momento. Os custos associados à troca da localização da máquina são
mínimos.
O contrato contém um arrendamento?
Ativo identificado?
Substancialmente todos os benefícios
econômicos?
Direito de indicar o uso?

Parque solar (1/2)
•

Direito de comprar toda eletricidade produzida por um novo parque solar
por 20 anos. O parque está explícito no contrato. Não há direitos de
substituição.

•

O cliente projetou o parque solar antes de sua construção.

•

O fornecedor é responsável por: i) construir o parque solar de acordo com
as especificações do cliente; e ii) gerenciar o ativo.

•

O fornecedor receberá créditos fiscais relacionados à propriedade do
parque solar, enquanto o cliente recebe os créditos de energia renovável.

O contrato contém um arrendamento?
Ativo identificado?
Substancialmente todos os benefícios
econômicos?
Direito de indicar o uso?

Parque solar (2/2)
•

Direito de comprar toda eletricidade produzida por um novo parque solar
por 20 anos. O parque está explícito no contrato. Não há direitos de
substituição.

•

O cliente projetou o parque solar antes de sua construção.

•

O fornecedor é responsável por: i) construir o parque solar de acordo com
as especificações do cliente; e ii) gerenciar o ativo.

•

O fornecedor receberá créditos fiscais relacionados à propriedade do
parque solar, enquanto o cliente recebe os créditos de energia renovável.

Direito de indicar o uso?
Como e com que fim?
O cliente gerencia o ativo?
O cliente projetou o ativo?

Unidade de varejo
•

O contrato expressa o uso exclusivo de uma unidade de varejo
especificada.

•

O fornecedor pode determinar que o cliente se mude para outra unidade.
Há várias unidades semelhantes disponíveis.

•

O fornecedor se beneficia da realocação somente se houver um novo
inquilino que pague uma determinada taxa. É possível, mas não provável
que aconteça.

•

O cliente toma todas as decisões sobre o uso da unidade de varejo.

•

Pagamentos: componente fixo mais percentual sobre vendas.

O contrato contém um arrendamento?
Ativo identificado?
Substancialmente todos os benefícios
econômicos?
Direito de indicar o uso?

Serviços de rede
•

O cliente contrata serviços de rede durante dois anos. O fornecedor
presta tais serviços, que seguem determinado nível de qualidade.

•

O fornecedor instala e configura os servidores nas instalações do
cliente. O fornecedor determina a velocidade do transporte de dados
e pode substituir os servidores, para prestar os serviços de rede de
forma contínua.

•

O cliente não opera os servidores ou toma quaisquer decisões
relevantes sobre seu uso.
O contrato contém um arrendamento?
Ativo identificado?
Substancialmente todos os benefícios
econômicos?
Direito de indicar o uso?

Isenções de reconhecimento e
mensuração
Arrendamentos de curto prazo
•

Prazo inferior a 12 meses (pode incluir opções de renovação)

•

Escolha de prática contábil (por classe de ativos subjacentes)

•

Reavaliação no caso de modificação do arrendamento

•

Somente aplicável para arrendatários
Ativos de baixo valor

•

Ativos com um valor inferior a US$ 5.000 (novo)

•

Escolha de prática contábil (por contrato)

•

Somente aplicável para arrendatários

Abordagem de portifólio
Contratos de arrendamento com
características semelhantes

e
Sem efeito relevante (decorrente
da abordagem do portfólio

Abordagem do portfólio permitida para
arrendatário e arrendador

Contabilização pelo arrendatário
Direito de uso do ativo

Passivo de
arrendamento

Passivo de arrendamento

Pagamentos de
arrendamento
Taxa de desconto

Pagamentos feitos antes da data
inicial do arrendamento

Custos de restauração
Custos diretos iniciais

Provisão

Pagamentos durante o prazo de
arrendamento
Pagamentos fixos

+
Pagamentos variáveis de
arrendamento

Vide o próximo slide

+
Pagamentos previstos que o
arrendatário tem que fazer

Valor residual garantido

+
Preço de exercício de
opções de compra

se

razoavelmente certo que
irá exercer a opção

se

razoavelmente certo que
irá exercer a opção de
rescisão

+
Penalidades em caso de rescisão

Contabilização do arrendatário
Pagamentos variáveis de
arrendamento

Pagamentos essencialmente
fixos

dependendo….
da taxa/ índice
ex. taxa de inflação;
taxa de juros; ou
taxas de mercado de
aluguel

Faz parte do passivo
de arrendamento

de outras variáveis
ex. quantidade de
passageiros em um
avião

Não faz parte do
passivo de
arrendamento

ex. pagamentos feitos
somente se o ativo estiver em
condições de uso

Faz parte do passivo
de arrendamento

Contabilização do arrendatário
Alteração no índice / taxa usado para calcular pagamentos variáveis de
arrendamento
•

A entidade celebra um contrato de arrendamento de dez anos;

•

Pagamentos anuais de $ 50.000. A pagar no início do ano;

•

Os pagamentos aumentam anualmente para refletir a mudança no Índice de Preços ao
Consumidor (IPC). No início do contrato, o IPC é 125.

Data inicial

6 meses depois

Início do segundo
ano

IPC = 130
IPC = 135
O passivo de arrendamento
reflete nove pagamentos de
$50.000

Contabilização do arrendatário/
Alteração no índice / taxa usado para calcular pagamentos variáveis de
arrendamento
•

A entidade celebra um contrato de arrendamento de dez anos;

•

Pagamentos anuais de $ 50.000. A pagar no início do exercício;

•

Os pagamentos aumentam anualmente para refletir a mudança no Índice de Preços ao
Consumidor (IPC). No início do contrato, o IPC é 125.

Data inicial

6 meses depois

Início do segundo
ano

IPC = 130
IPC = 135
Nenhuma reavaliação, uma vez que a
alteração do IPC não afetou os
pagamentos

Contabilização do arrendatário
Alteração no índice / taxa usado para calcular pagamentos variáveis de
arrendamento
•

A entidade celebra um contrato de arrendamento de dez anos;

•

Pagamentos anuais de $ 50.000. A pagar no início do exercício;

•

Os pagamentos aumentam anualmente para refletir a mudança no Índice de Preços ao
Consumidor (IPC). No início do contrato, o IPC é 125.

Data inicial

6 meses depois
Valor atualizado dos pagamentos: $
IPC = 130
54.000
($ 50.000 × 135/125)

Passivo de arrendamento remensurado
para refletir oito pagamentos de
$54.000

Início do segundo
ano
IPC = 135

Alteração nos fluxos
de caixa =
Reavaliação!

Como as opções afetam o
arrendamento?
Penalidades da rescisão
Preço de exercício de uma opção de compra
Prorrogação/rescisão/opções de compra afetam o prazo
do arrendamento

$

Benfeitorias em propriedades
de terceiros

Termos
contratuais
Taxas de
mercado

"razoavelmente certo
de exercer"
Importância do ativo subjacente

Mensuração subsequente
Direito de uso do ativo
Despesa
financeira
Pagamento
Depreciação

Exercício
Instruções
• Considere a Apostila 2.2.
• Indique, com base no padrão dos fatos, o pagamento de
arrendamento que o arrendatário tem que incorporar quando
calcula o passivo de arrendamento
• Anote sua resposta
• Esteja preparado para nos ajudar comentando suas respostas
• Você terá dez minutos

Discussão
Pagamentos do arrendamento (anuais)

Pagamentos fixos

Pagamentos variáveis

• Pagamentos variáveis por
períodos de utilização do ativo
superiores a 1.800 horas
• Ajuste pela inflação

$ 5.000.000

Discussão
Pagamentos do arrendamento (anuais)

Pagamentos fixos

$ 5.000.000

Pagamentos, dependendo do uso do ativo
subjacente, não são levados em
Pagamentos variáveis consideração
• Pagamentos variáveis por
períodos de utilização do ativo
superiores a 1.800 horas
• Ajuste pela inflação

Discussão

O prazo do arrendamento inclui
o período de prorrogação
(certeza
razoável de que o
Total de pagamentos
de arrendamento
arrendatário exercerá a opção)

Pagamentos não canceláveis

Pagamentos durante o
período de prorrogação
O valor residual garantido
será dispensado se o
prazo
do residual
arrendamento
Valor
garantido
for prorrogado
$ 50.000.000

$ 25.000.000

$ 25.000.000

Visão geral
O arrendatário reconhece o direito de
uso do ativo e o passivo de
arrendamento para quase todos os
contratos de arrendamento
Isenções para arrendamentos de
curto prazo e arrendamentos de
ativos de “baixo valor”

A contabilização do arrendador
permanece substancialmente
inalterada

Requerimentos de
divulgação mais
detalhados

Adoção inicial em
1o. de janeiro de 2019

Aplicação antecipada
permitida (juntamente
com o IFRS 15)

Grande impacto em KPIs
(índice de endividamento,
EBIT/EBITDA, fluxo de caixa
operacional, etc)

OBRIGADO

