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1 INTRODUÇÃO  

 

O alto volume de negociações internacionais fez com que surgisse a 

necessidade de uma Norma Internacional de Contabilidade, devido às divergências 

observadas referentes ao tratamento contábil adotado diante de fatos ocorridos nas 

empresas. 

 A emissão de Normas Internacionais de Contabilidade contribuiu para uma 

maior compreensão dos tratamentos contábeis, que possibilita às empresas a fazer 

a comparação do regime adotado no país e o que é adotado internacionalmente. 

 

 A harmonização das Normas Contábeis Brasileiras com as Normas 

Internacionais é de suma importância, principalmente para as empresas que 

possuem capitais investidos por estrangeiros que de acordo com exigências da 

Comissão de Valores Mobiliários devem ser respaldados em Nota explicativa. 

 

 Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo abordar o surgimento da 

necessidade das Normas Internacionais de Contabilidade, bem como, o responsável 

por sua criação e interpretação. 

 

 Pretende-se, ainda relacionar a Norma Internacional de Contabilidade 

referente às receitas (IAS 18) com as práticas contábeis adotadas no Brasil, citando 

os aspectos mais importantes mencionados em cada norma. 

 

 A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho são documentos do 

meio eletrônico e livros. 
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2 HARMONIZAÇÃO CONTÁBIL INTERNACIONAL 

 

Atualmente, vivenciamos uma conjuntura econômica onde é crescente o 

investimento no estrangeiro, que começou a se verificar no inicio dos anos 70, 

quando surgiram vários sinais de receptividade à criação de normas internacionais 

de contabilidade com o objetivo de solucionar diversos problemas originados da 

existência de diversos regimes contábeis no interior de grupos econômicos que 

operaram em vários países. 

 

 Essa diversidade de regimes constituíam obstáculos para o crescimento e 

expansão dos negócios, além de complicar os mecanismos de controle e de 

consolidação das demonstrações, fatos que prejudicavam a internacionalização e 

competitividade das empresas (www.fgv.org.br). 

 

  Para tentar solucionar tais problemas, foi criado em 1973 o “Internacional 

Accouting Standars Committee”” (IASC) cuja principal atividade é a emissão de 

Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Interpretações das Normas 

Internacionais de Contabilidade (SIC) (www.ibgc.org.br). 

 

  Em meados de 2000 iniciou-se um processo de reflexão interna no IASC que 

provocou profundas alterações em relação à estrutura anterior, e uma das alterações foi 

a criação do “Internacional Accouting Standars Board” (IASB) cuja função principal é 

a melhoria da atual estrutura e desenvolvimento do “Internacional Financial Reporting 

Standars” (IFRS) (www.ibgc.org.br). 

 

  Os principais objetivos do IASB são: (www.fgv.org.br) 

 

a. Desenvolver, no interesse público, um conjunto de normas financeiras de alta 

qualidade, “Global Accouting Standars”, orientadas para as Bolsas de 

Valores e demais entidades, que sejam úteis na tomada de decisões 

econômicas; 

b. Promover o uso e aplicação das normas; 

http://www.fgv.org.br/
http://www.ibgc.org.br/
http://www.ibgc.org.br/
http://www.fgv.org.br/
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c. Trabalhar de forma ativa junto às Comissões de Normalização Contábil dos 

vários países visando a convergência da normalização contábil. 

 

Para alcançar os objetivos propostos o IASB teve que agilizar e encurtar os 

prazos do processo de tramitação das normas e segundo o IASB até 2007 as 

diferenças entre os IASB GAAP e o VS GAAP serão mínimas (www.ibgc.org.br). 

 

Há cerca de 25 anos a União Européia vem manifestando a intenção de 

harmonização contábil (www.fgv.org.br) 

 

Em junho de 2000 a Comissão Européia comunicou ao conselho e ao 

Parlamento Europeu que as sociedades cujos títulos fossem negociados publicamente 

na Bolsa de Valores Européias deveriam adotar as IAS (www.ibgc.org.br). 

 

Em junho de 2002 o Regulamento (CE) nº1606/2002 aprovado pelo Parlamento 

Europeu determinou a adoção e utilização, pela comunidade, das Normas 

Internacionais de Contabilidade (IAS) (www.ibgc.org.br). 

 

Segundo contadores europeus, nos países da Europa a partir de 2005 é 

obrigatória a adoção das Normas Internacionais de Contabilidade, essa medida visa 

permitir a comparabilidade entre as empresas, acrescentando mais transparência à 

informação (www.gesbanha.pt). 

 

3 HARMONIZAÇÃO DAS NORMAS CONTÁBEIS BRASILEIRAS COM AS NORMAS 

INTERNACIONAIS DO IASB 

 

 Para satisfazer o mercado de negócios globalizado é necessário que os 

relatórios contábeis estejam sustentados por três pilares: (www.fgv.org.br) 

 

1. Emissão de normas contábeis com qualidade, clareza e consistência que 

reflitam a realidade econômica; 

2. Práticas e políticas contábeis e de auditoria capazes de traduzir as normas 

contábeis com precisão, tendo níveis adequados de entendimento; 

http://www.ibgc.org.br/
http://www.fgv.org.br/
http://www.ibgc.org.br/
http://www.ibgc.org.br/
http://www.gesbanha.pt/
http://www.fgv.org.br/
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3. Estrutura normatizadora e fiscalizadora capaz de fornecer e manter a 

disciplina necessária. 

 

O papel da contabilidade como fornecedora de informações para a tomada de 

decisões tem estado em foco nos últimos anos, com profundas implicações para o 

mercado de capitais e para a eficácia das finanças globais (www.fgv.org.br). 

Confiar no sistema de informações contábeis é importante para assegurar que o 

mercado, nacional e internacional, esteja alocando capital de forma eficiente. Alocar 

capital de forma eficiente é fundamental para gerar emprego e renda, o que é objetivo 

maior de qualquer sociedade (www.fgv.org.br). 

 

O que se vem buscando é a harmonização dos padrões contábeis para 

empresas que negociam capital internacionalmente, mas esses padrões não devem ser 

provenientes de nenhuma imposição de algum país em particular. Essa harmonização 

irá orientar analistas e investidores para a melhor forma de alocação de capital, 

disciplinará as práticas de auditoria e facilitará o cumprimento de tais práticas 

(www.fgv.org.br). 

 

O IASB, devido às recentes falhas do mercado de capitais, passou a rever 

alguns de seus padrões. O interesse por informações contábeis mais confiáveis, não é 

somente pelo fato da exposição de empresas brasileiras no mercado de capitais 

externo, mas também pela parceria, cada vez mais crescente, com novas empresas 

estrangeiras atuantes no mercado brasileiro (www.fgv.org.br). 

 

 O processo de internacionalização do capital de empresas brasileiras se deve a 

vários fatores, dentre eles pode-se destacar: (www.ibgc.org.br). 

 

a. A necessidade de aumentar a atuação pela ampliação do mercado interno; 

b. Busca de mercados internacionais; 

c. Necessidade de preencher o espaço vazio deixado no mercado pela privatização 

de estatais. 

 

http://www.fgv.org.br/
http://www.fgv.org.br/
http://www.fgv.org.br/
http://www.ibgc.org.br/
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Este processo tem feito com que as empresas brasileiras busquem mais tecnologia 

e capital para poder alavancar o crescimento e melhorar a estratégia competitiva 

(www.ibgc.org.br). 

 

Devido a isso se torna cada vez mais importante que as empresas elaborem suas 

demonstrações contábeis de forma que estas reflitam de fato as suas situações 

econômicas e financeiras, fazendo com que os novos parceiros internacionais possam 

avaliar os riscos e também acompanhar a evolução da empresa no Brasil 

(www.ibgc.org.br). 

Visando a harmonização das normas contábeis brasileiras com as internacionais, 

em julho de 1999 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encaminhou ao Ministério 

da Fazenda o anteprojeto para reformulação da Lei das Sociedades por Ações (Lei 

6.404/76) (www.fgv.org.br). 

A proposta propõe alterações das normas contábeis visando o seguinte: 

(www.fgv.org.br) 

a. Dar maior transparência e qualidade as informações contábeis; 

b. Criar condições para harmonização da lei com as práticas contábeis 

internacionais; 

c. Eliminar ou reduzir a dificuldade de interpretação as informações contábeis, 

principalmente, na existência de informações divergentes para usuários 

internos e externos; 

d. Redução de custo da elaboração, divulgação e de auditoria das 

demonstrações. 

 

Essas alterações foram todas justificadas pela necessidade de aproximação com 

as normas contábeis internacionais (www.fgv.org.br). 

 

http://www.ibgc.org.br/
http://www.fgv.org.br/
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O processo de harmonização contábil ainda pode ser longo e talvez ainda 

estejamos longe do dia em que todos os países irão adotar normas contábeis únicas 

(www.ibgc.org.br). 

 

Mas, não devemos ignorar o desenrolar deste processo, que tem sido silencioso 

e isolado, de alinhamento das normas contábeis brasileiras com os padrões do IASB 

(www.fgv.org.br). 

4 RECEITAS 

 

 Segundo a International Accounting Standards-IAS, O método do estágio 

de acabamento deve ser usado para contabilizar receitas de serviços ou de 

construções oriundas de contratos a longo prazo quando for razoavelmente possível 

estimar o resultado do contrato. Este procedimento ocorre quando são satisfeitos os 

critérios de reconhecimento de receita e é possível fazer uma medição confiável do 

estágio de conclusão do contrato. 

 

Estas orientações são válidas para contratos de prestação de serviços e de 

construções, independente do seu período de conclusão. Nenhum método de 

avaliação do estágio de acabamento é obrigatório. Os métodos aceitos pela norma 

compreendem a porcentagem de trabalho executado (progresso físico) e a 

porcentagem de custos incorridos. Quando o resultado do contrato não puder ser 

confiavelmente medido, a receita é reconhecida na extensão dos custos incorridos 

que forem recuperáveis. Uma perda relacionada com um contrato deve ser 

provisionada, tão logo seja identificada, por um valor suficiente para cobrir os 

prejuízos incorridos até a data e os prejuízos futuros necessários para completar o 

contrato. 

 

No caso de contrato para o qual se prevê perda, os princípios contábeis 

geralmente aplicáveis exigem o reconhecimento de todo o prejuízo previsto tão logo 

a perda se torne evidente. Perdas relacionadas aos contratos deverão ser 

reconhecidas tão logo sejam identificadas por um valor suficiente para cobrir as 

perdas incorridas até a data e para cobrir custos necessários para o término do 

contrato. 

http://www.ibgc.org.br/
http://www.fgv.org.br/
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 Em geral, a receita é reconhecida quando são satisfeitas as três exigências 

seguintes:  

 

a) Na receita pode ser medida com confiança; 

 

b) É provável que os benefícios econômicos da transação fluam para a 

empresa; 

 

c) E nos custos (incorridos e futuros) podem ser medidos de modo confiável.  

 

Para bens os seguintes testes devem ser realizados: nos riscos relevantes e 

benefícios foram transferidos para o comprador; não há ingerência continua pelo 

vendedor sobre os bens vendidos; e não há controle efetivo sobre os ativos 

vendidos.  

 

Receita de software o reconhecimento de receita de venda de software não é 

especificamente abordado pelo IAS 18, mas deve ser considerado pelas regras 

normais.Onde a transação se constitua numa venda simples,os princípios de vendas 

de bens e mercadorias devem ser aplicadas. Se outros serviços estão incluídos 

junto com o software então o princípio de reconhecimento de receitas por contrato 

deve, provavelmente, ser o tratamento mais apropriado. 

 

Já segundo a International Accounting Standards Board-IASB, A 

contabilização pelo método da porcentagem de acabamento é a mais indicada para 

o reconhecimento da receita correspondente aos contratos do tipo construção a 

longo prazo, quando as estimativas do tempo para conclusão e da extensão do 

avanço forem razoavelmente confiáveis. 

Por este método as receitas (uma porcentagem da receita total esperada) são 

reconhecidas com base na evolução da execução do contrato. Normalmente, essa 

porcentagem é medida com base nos custos incorridos em relação aos custos totais 

estimados (embora outros métodos, como os mencionados no IAS, também sejam 

possíveis). O método do contrato concluído é preferível onde houver dúvidas sobre 
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previsões, quer por falta de previsões confiáveis, quer por incerteza inerente. Sob 

esse método, as receitas são reconhecidas somente se o contrato estiver concluído 

ou substancialmente executado. 

 

 No caso de contrato para o qual se prevê perda, os princípios contábeis 

geralmente aplicáveis exigem o reconhecimento de todo o prejuízo previsto tão 

longo a perda se torne evidente. 

 

 Segundo o pronunciamento do INSTITUTO BRASILEIRO DE 

CONTABILIDADE-IBRACON sobre as receitas, Existem três métodos aceitos: 

 

1) Porcentagem de acabamento a receita é reconhecida na extensão 

do acabamento que possa ser medida tanto em relação ao custo 

incorrido em relação ao custo total estimado, ou por referência ao 

progresso físico de acabamento em comparação às exigências 

contratuais.  

 

2) Contrato acabado as receitas e os custos são reconhecidos quando 

da execução total do contrato. 

 

 

3)  Método do parcelamento as receitas e os custos são reconhecidos 

baseados nos recebimentos estabelecidos em contrato. 

 

Os métodos acima são aplicáveis a contrato com período de conclusão 

superior a 1 ano. Quando os resultados do contrato não puderem ser medidos com 

razoabilidade, a receita deverá ser reconhecida proporcionalmente aos custos 

incorridos e recuperáveis. 

 

 Perdas relacionadas aos contratos deverão ser reconhecidas tão logo sejam 

identificadas por um valor suficiente para cobrir as perdas incorridas até a data, e 

para cobrir custos necessários para o término do contrato. 
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Geral não existe padrão americano sobre reconhecimento de receita. O 

quadro técnico da SEC afirmou que, com base nas normas existentes, deve-se 

reconhecer a receita quando: existir evidência persuasiva de um acordo; houver 

entrega ou prestação de serviços; o preço do vendedor para o comprador é fixo ou 

determinável; e o recebimento está razoavelmente assegurado. 

 

 Bens também não há regras específicas sobre o reconhecimento de receita 

de bens, mas o quadro técnico da SEC estabeleceu que avaliando-se as condições 

acima, o despacho ocorre quando a propriedade legal, os riscos e os benefícios da 

posse do bem tenham sido transferidos para o comprador.Vide o item 8, sobre 

contratos de construção. 

 

Receita de software quando o software vendido não requeira uma 

transformação relevante ou customização, a receita deve ser reconhecida dentro 

das regras gerais acima descritas. Quando a venda envolva elementos múltiplos (i.e. 

upgrades melhorias, services) a receita sobre cada elemento é reconhecida 

separadamente quando as condições acima são atingidas para cada um dos 

elementos. Todavia, para este critério ser aplicável deverá ser possível alocar a 

receita em função do preço de cada elemento como se fosse vendido 

separadamente e nenhum elemento seja dependente da entrega de outro. 

 

Em geral, a receita é reconhecida quando os seguintes critérios são atingidos: 

 

a) o processo de realização de receita está virtualmente completo; e 

b) a transação ocorreu. 

 

A receita de bens é reconhecida na data da venda que corresponde 

normalmente, à data no qual a propriedade do bem foi transferida ao comprador. A 

venda de produtos e serviços é geralmente reconhecida quando a nota fiscal é 

emitida. 

 

O reconhecimento de receita de software não é abordado especificamente, 

mas segue os procedimentos acima descritos. 
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5 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE - IAS 18 ( revisada em 1993) 

 

 Segundo a IAS 18, a receita é definida, na Estrutura Conceitual para a 

Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis, como aumento nos 

benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada ou 

incremento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam no aumento no 

patrimônio liquido exceto aqueles aumentos decorrentes de contribuição de capital, 

por parte dos acionistas/ cotistas. A definição da receita abrange tanto receitas como 

ganhos.  

 

A receita é decorrente das atividades-fim de uma entidade e é designada por 

uma variedade de nomes, incluindo vendas, honorários, juros, dividendos e royalties. 

O objetivo desta norma é prescrever o tratamento contábil para o reconhecimento da 

receita sobre certos tipos de transações e eventos. 

 

 O reconhecimento da Receita ocorre quando é provável que os benefícios 

econômicos fluirão para a entidade e que tais benefícios possam ser mensurados 

com segurança. Essa norma identifica as circunstâncias em que estes critério são 

antendidos e, portanto, a receita é conhecida. Também fornece orientação pratica 

sobre aplicação de tais critérios. 

 

 

Essa norma deve ser aplicada na contabilização da receita decorrente das 

seguintes transações e eventos: 

 

a) Vendas de mercadorias;  

b) Prestação de serviços, e 

  

c) O uso, por parte de terceiros, de ativos da entidade que produzem juros, 

royalties e dividendos. 
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As mercadorias incluem tanto aquelas as produzidas para venda como 

aquelas compradas para revenda, tais como mercadorias compradas por 

varejistas ou os terrenos imóveis e outros. 

 

  A prestação de serviços tipicamente compreende a execução pela entidade , 

de uma tarefa combinada  contratualmente, para um período especificado. Os 

serviços podem ser prestados dentro de um único período/ exercícios. Alguns 

contratos de prestação de serviços de administração de projetos e arquitetos. A 

receita é resultante destes contratos não é objetivo desta norma : porém é 

tratada de acordo com as exigências relativas aos contratos de construção. 

Conforme especifico na IAS 11, Contratos de Construção. 

 

O uso de ativos da entidade por parte de terceiros gera receita sobre as 

seguintes formas: 

 

a) juros-cobrados pelo uso do caixa ou equivalentes de caixa ou importâncias 

devidas a entidade; 

 

b) royalies – cobrados pólo uso de ativos de longo prazo da entidade; por 

exemplo, patentes, marcas registradas, direitos autoriais e programas de 

computador; 

 

 

c) Dividendos distribuição de lucros aos acionistas/quotistas do capital, em 

proporção à sua participação em determinada classe de ações ou capital. 

 

Esta norma não da receita proveniente de: 

 

a) contratos de arrendamento mercantil ( ver a IAS 17, arrendamento); 

 

b) Dividendos oriundos de investimentos, contabilizados pelo método de 

equivalência patrimonial;  
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c) contrato de seguros de campanhas seguradoras; 

 

d) Alterações no valor justo de ativos e passivos financeiros ou venda de ativos; 

 

e ) Alterações no valor de outros ativos correntes; 

 

f) Reconhecimento inicial e mudanças no valor de ativos biológicos relacionados 

a atividade agrícola ( vela a IAS 41, agricultura); 

  

g) Reconhecimento inicial de produtos agrícolas ( veja a IAS 41, agricultura);e 

 

h) extração de minérios. 

 

Os seguintes termos são usados nesta Norma, com os significados abaixo 

descritos: 

 

a) Receita é a entrada bruta de benefícios econômicos durante o período, no 

curso normal das atividades- fim de uma nova entidade, quanto tais entradas 

resultam em aumento do patrimônio liquido, excluídos aqueles que decorrem de 

contribuição dos acionistas. 

 

b) Valor justo é o montante pelo qual um ativo pode se permutado, ou um 

passivo liquidado, entre partes conhecedoras do assunto e dispostas a negociar 

numa transação sem favorecimento. 

   

A receita inclui somente a entrada bruta dos benefícios econômicos recebidos 

e a receber pela entidade, de correntes de suas próprias transações. 

Importâncias cobradas por conta e em favor de terceiros, tais como impostos 

sobre venda, mercadorias e serviços, e impostos sobre o valor agregado não são 

benefícios econômicos que fluem para a entidade e não resultam em aumentos 

no patrimônio liquido. Portanto são excluídos da receita de vendas (receita de 

vendas deve ser registrada pelo valor liquido de impostos). Igualmente, no 

relacionamento de um agente, que recebe valores por conta de ordem de 
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terceiros os quais não resultam em aumento de seu patrimônio liquido, as 

importâncias cobradas em nome de terceiros não constituem sua receita. A 

comissão cobrada por esses serviços é que será a receita. 

 

5.1 MENSURAÇÃO DA RECEITA 

 

  A receita deve ser quantificada pelo valor justo do montante recebido ou a 

receber. O montante da receita proveniente de uma transação é usualmente 

determinado mediante acordo entre a entidade e o comprador ou usuario do 

ativo. Ela é medida pelo valor justo recebido ou a receber, levando em 

consideração qualquer desconto comercial ou abatimento por volume de compra 

concedidos pela entidade. 

 

  Na maioria dos casos, a compensação é em caixa ou equivalente a caixa, e o 

montante da receita é a importância em caixa ou a importância em caixa, 

recebido ou a receber. Todavia, quanto ao fluxo entrante de caixa ou equivalente 

de caixa é deferido, o valor justo da compensação pode ser menos do que o 

valor nominal da caixa  recebido ou a receber. 

 

 Por exemplo, uma entidade pode conceder credito sem juros, ao comprador, 

ou aceitar um titulo a receber, com uma taxa de juros abaixo a do mercado, 

emitido por um comprador, para pagamento de uma venda de mercadorias. 

Quando essa transação se constitui efetivamente em transação financeira, o 

valor presente é determinado por meio de desconto de todos os recebimentos 

futuros, usando uma taxa implícita de juros. 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

 

 Para cada transação nesta norma são usuais as utilizações individuais dos 

critérios de reconhecimento, com propósito de refletir o principal da transação. São 

aplicados em várias transações juntas, ou seja, dois ou mais, não levando em conta 

o seu conjunto de transações. 
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Por exemplo, uma empresa pode alienar bens e, ao mesmo tempo, fazer um 

acordo separadamente para readquirê-los posteriormente em outra data e 

conseqüentemente a transação será modificada; em tal caso as transações são 

combinadas em conjunto. 

 

O reconhecimento das receitas de vendas de mercadorias a partir do 

momento em que algumas regras for satisfatórias tais como: 

 

 a) A empresa tiver transferido ao requisitante os riscos e benefícios decorrentes da 

propriedade de mercadorias; 

 

 b) A empresa não retenha envolvimento gerencial contínuo em grau usualmente 

associado com a propriedade, nem o controle efetivo sobre as mercadorias 

vendidas; 

 

 c) O valor da receita pode ser medido com segurança; 

 

d) Probabilidade que os benefícios econômicos referente á transação sejam 

recebidos pela empresa; 

 

Uma empresa retém riscos significativos que são resultados da propriedade 

de um bem, a transação não é uma venda e não se reconhece a receita.Porém há 

diversas maneiras como, por exemplo, quando a condição contratual não cobre uma 

obrigação por desempenho que não é satisfatório. Quando o recebimento do 

produto decorrente de determinada venda está condicionado á geração da receita 

pelo comprador mediante a venda que o comprador fizer das mercadorias; quando o 

produto entregue depende de instalação e que ainda não foi cumprida pela empresa 

que é de grande importância; quando o comprador tem direito á devolução da 

compra em razão especifica do contrato da venda e a instituição não tem certeza em 

relação ao cancelamento. 

 

Se o risco não é relevante em decorrência da propriedade, a transação é uma 

venda e a receita é reconhecida. Pode ser uma venda a varejo, mesmo se houver 
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devolução do valor no caso do comprador ficar insatisfeito, neste caso a receita é 

reconhecida na data da venda, porém o vendedor deverá provisionar futuras 

devoluções/cancelamentos reconhecendo um passivo baseado em outros 

paradigmas. 

 

A receita é reconhecida apenas quando os benefícios são recebidos pela 

empresa, benefícios estes associados em transações. Portanto há casos em que 

apenas quando acontece o efetivo recebimento da alienação ou quando a incerteza 

é descartada e quando aparece esta incerteza na cobrança de um valor já 

contabilizado como receita, este valor incobrável é reconhecido como despesa. 

 

Tanto a receita quanto a despesa da mesma transação são reconhecidas no 

mesmo instante. 

 

A receita não pode ser reconhecida, quando as despesas não podem ser 

mensuradas com segurança, nesta hipótese, qualquer valor já recebido pela venda 

de produtos são contabilizado como passivo. 

 

 Em uma transação de prestação de serviços, a receita desta transação deve 

ser reconhecida com base no estágio da execução, na data do balanço. O método 

utilizado geralmente denominado como método de percentagem de execução. 

 

 O reconhecimento da receita na base de percentual geralmente proporciona 

informações de grande utilidade sobre tamanho do andamento do serviço referente 

a determinado período. A IAS 11-Contratos de construção, exige o 

reconhecimento da receita utilizando-se esta base. 

 

 Poderá ser considerada uma transação satisfatória apenas quando o valor da 

receita puder ser mensurado com garantia; quando os benefícios econômico 

referente à transação forem recebidos pela empresa; quando o estágio de execução 

da transação na data do balanço possa ser mensurados com segurança; e os gastos 

incorridos na transação e gastos complementares possam ser mensurados com 

segurança. 
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 A receita na prestação de serviços é reconhecida apenas quando o 

benefício é provável que estes benefícios fluirão para a instituição; na incerteza o 

valor que passou a ser incobrável é reconhecido como despesa assim como em 

vendas de mercadorias, mencionado anteriormente. 

 

 As estimativas poderá ser feitas após acordos com as outras partes da 

transação tais como: o direito exigível de cada parte, relativo ao serviço a ser 

prestado e recebido pelas partes; o valor do serviço; a modalidade e condições de 

liquidação. 

 

 Usualmente há necessidade que a empresa tenha um controle orçamentário e 

de relatórios. A empresa revisa quando há necessidade, modificam-se as 

estimativas das receita, de acordo que o serviço é executado. 

 

  A instituição utiliza métodos para medir com confiança os serviços 

executados que são: vistorias do serviço executado; serviços executados até o 

presente, como uma percentagem dos serviços totais a serem executados; ou à 

proporção que os gastos incorridos até o presente representa em relação da 

estimativa da transação. 

 

 Quando os serviços são executados por um número indeterminado de etapas, 

ao longo de um determinado período, a receita é reconhecida pelo método linear ao 

longo do período, a não ser que algum outro método represente melhor o estágio da 

execução. Quando uma etapa especifica é muito significativa do que qualquer das 

demais etapas, o reconhecimento da receita é postergado até que a etapa 

significativa seja executada. 

 

  Quando o desfecho de uma transação, que consiste numa prestação de 

serviço não pode ser estimado confiavelmente, a receita dever ser reconhecida 

somente na extensão das despesas reconhecidas que são recuperáveis. 
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Durante os estágios iniciais de uma transação, muitas vezes, do desfecho da 

transação não pose ser estimado com segurança. Não obstante, poderá ser 

provável que a entidade recupere os custos incorridos na transação. Portanto, a 

receita é reconhecida na extensão dos custos incorridos que, espera-se, são 

recuperáveis. Com o desfecho da transação não pode ser estimado confiavelmente, 

nenhum lucro é reconhecido.   

 

Quando não se pode estimar confiavelmente o desfecho de uma transação e 

não é provável que os custos incorridos sejam recuperados, a receita não é 

reconhecida e os custos incorridos são reconhecidos como despesas. Quando não 

mais existirem as incertezas que impediam estimar com segurança o desfecho do 

contrato, a receita é reconhecida. 

 

5.3 JUROS, ROYALTIES E DIVIDENDOS 

 

A receita proveniente do uso, por terceiros, de ativos da entidade que produzem 

juros, royalties e dividendos, deve ser reconhecida nas bases estabelecidas: 

 

a) for provável que os benefícios econômicos decorrentes da transação sejam 

auferidos pela entidade; 

 

b) o montante da receita possa ser medido com segurança. 

 

A receita deve ser reconhecida nas seguintes bases: 

 

a) juros devem ser reconhecidos proporcionalmente á fluência de tempo pró rata, 

que leve em conta o efetivo rendimento sobre o ativo; 

 

b) o royalties devem ser reconhecidos segundo o principio de competência, com 

base nos termos do contrato; 
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c) os dividendos devem ser reconhecidos quando o direito do acionista/quotista de 

receber o pagamento estabelecido. 

 

O rendimento efetivo sobre um ativo e a taxa de juros necessárias para 

descontar os fluxos futuros de recebimentos de caixa, esperados durante a vida do 

ativo para igualar com o valor inicial deste ativo. A receita de juros inclui o valor de 

quaisquer desconto, prêmio ou outras diferenças entre o saldo contábil inicial de 

uma obrigação ou titulo de divida e os saldo no vencimento. 

 

De acordo com os juros acumulados não pagos antes da aquisição de um 

investimento sujeito o juros, o recebimento destes juros e alocado entre os períodos 

de pré aquisição e pós aquisição (reconhecida como receita). Os dividendos sobre 

ações de capital referentes ao lucro liquido pré aquisição são deduzidos do custo da 

ações. Se for difícil fazer esta alocação os dividendos são reconhecidos como 

receitas. 

 

O royalties são apurados de acordo com as condições dos respectivos contratos, 

a não ser que, em razão da essência do contrato, seja mais apropriado reconhecer a 

receita em outra base sistemática e racional. 

 

A receita é reconhecida somente quando e provável que os benefícios econômicos 

decorrentes da transação sejam recebidos pela entidade, caso surge uma incerteza 

sobre a cobrança de uma importância incluída na receita, o montante incobrável ou 

deixou de ser provável, e reconhecida como despesas, em vez de ajudar a receita 

originalmente reconhecida. 

 

5.4 DIVULGAÇÃO 

 

A entidade deve divulgar: 

 

a) As políticas contábeis adotas para o reconhecimento da receita inclusive os 

métodos usados para determinar o estágio de execução de transações que 

envolvem a prestação de serviço; 
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b) A importância de cada categoria significativa de receita significativa durante o 

período, inclusive a receita proveniente de vendas mercadorias, de prestação de 

serviços, de juros, de royalties e de dividendos; 

 

 

c) O montante da receita decorrente de trocas de mercadorias ou serviços incluídos 

em cada categoria significativa de receita. 

 

A entidade divulga quaisquer passivos  ativos contingentes de acordo com as 

IAS 37, provisões, passivos e ativos contingentes, podem resultar de certos itens, 

tais como custos decorrentes de garantias, reclamações, penalidades ou possíveis 

prejuízos. 
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