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Normas da CVM

Dentre as principais normas editadas pela Comissão de
Valores Mobiliários, podemos citar as de número 247/96 e
457/07. A primeira dispõe sobre a avaliação de investimentos em
sociedades coligadas e controladas e sobre os procedimentos para
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis
consolidadas, para o pleno atendimento aos Princípios
Fundamentais de Contabilidade, cujas alterações foram realizadas
pelas Instruções CVM n° 269/97, 285/98, 464/98 e 469/08. Já a
segunda, dispõe sobre a elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras consolidadas, com base no padrão
contábil internacional emitido pelo International Accounting
Standards Board – IASB, cuja principal alteração foi consagrada
pela Instrução CVM n° 485/10.
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Vejamos os principais itens das Instruções CVM 247/96 e
457/07:

Inicialmente a respeito da Instrução CVM 247/96, esta define
o Método de Equivalência Patrimonial como sendo o investimento
permanente de companhia aberta em coligadas, suas equiparadas
e em controladas, localizadas no país e no exterior.

Equivalência patrimonial corresponde ao valor do investimento
determinado mediante a aplicação da percentagem de
participação no capital social sobre o patrimônio líquido de cada
coligada, sua equiparada e controlada.
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Consideram-se coligadas as sociedades quando uma participa
com 10% (dez por cento) ou mais do capital social da outra, sem
controlá-la. Equiparam-se às coligadas, para os fins desta
Instrução:

a) as sociedades quando uma participa indiretamente com
10% (dez por cento) ou mais do capital votante da outra, sem
controlá-la;

b) as sociedades quando uma participa diretamente com 10%
(dez por cento) ou mais do capital votante da outra, sem
controlá-la, independentemente do percentual da participação no
capital total.
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Considera-se controlada, para os fins desta Instrução:
I - sociedade na qual a investidora, diretamente ou

indiretamente, seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem,
de modo permanente:

a) preponderância nas deliberações sociais; e
b) o poder de eleger ou destituir a maioria dos

administradores.
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Deverão ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial: 

I - o investimento em cada controlada direta ou indireta;
II - o investimento em cada coligada ou sua equiparada,

quando a investidora tenha influência significativa na
administração ou quando a porcentagem de participação, direta
ou indireta, da investidora representar 20% (vinte por cento) ou
mais do capital votante; e

III – o investimento em outras sociedades que façam parte de
um mesmo grupo ou estejam sob controle comum.
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Serão considerados exemplos de evidências de influência na
administração da coligada:

a) participação nas suas deliberações sociais, inclusive com a
existência de administradores comuns;

b) poder de eleger ou destituir um ou mais de seus
administradores;

c) volume relevante de transações, inclusive com o
fornecimento de assistência técnica ou informações técnicas
essenciais para as atividades da investidora;
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d) significativa dependência tecnológica e/ou econômico-
financeira;

e) recebimento permanente de informações contábeis
detalhadas, bem como de planos de investimento; ou

f) uso comum de recursos materiais, tecnológicos ou
humanos.
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Poderão ser excluídas das demonstrações contábeis
consolidadas, sem prévia autorização da CVM, as sociedades
controladas que se encontrem nas seguintes condições:

I - com efetivas e claras evidências de perda de continuidade
e cujo patrimônio seja avaliado, ou não, a valores de liquidação;
ou

II - cuja venda por parte da investidora, em futuro próximo,
tenha efetiva e clara evidência de realização devidamente
formalizada.

§1º A Comissão de Valores Mobiliários poderá, em casos
especiais e mediante prévia solicitação, autorizar a exclusão de
uma ou mais sociedades controladas das demonstrações
contábeis consolidadas.
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As demonstrações contábeis consolidadas e respectivas notas
explicativas serão objeto de exame e de parecer de auditores
independentes.

A auditoria referida deverá incluir o exame das demonstrações
contábeis de todas as controladas, abertas ou fechadas, incluídas
na consolidação, realizado por auditor registrado nesta Comissão.

As demonstrações contábeis consolidadas, assim como as
notas explicativas e quadros analíticos, referidos nesta Instrução,
integram, em cada exercício social, as demonstrações contábeis
da companhia aberta investidora ou da sociedade de comando de
grupo de sociedades que inclua companhia aberta.
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Já quanto à Instrução CVM n° 457/07, as companhias
abertas deverão, a partir do exercício findo em 2010, apresentar
as suas demonstrações financeiras consolidadas adotando o
padrão contábil internacional, de acordo com os pronunciamentos
emitidos pelo International Accounting Standards Board – IASB.

As demonstrações financeiras consolidadas das companhias
abertas deverão ser elaboradas com base em pronunciamentos
plenamente convergentes com as normas internacionais, emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e referendados
pela CVM. As demonstrações financeiras consolidadas das
companhias abertas serão denominadas “Demonstrações
Financeiras Consolidadas em IFRS.
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A adoção antecipada dos pronunciamentos internacionais ou a
adoção de alternativas neles previstas está condicionada à
aprovação prévia em ato normativo desta Comissão.

As companhias abertas deverão apresentar, em nota
explicativa às demonstrações financeiras consolidadas, uma
declaração explícita e sem reservas de que estas demonstrações
estão em conformidade com as normas internacionais de
contabilidade emitidas pelo IASB e também de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Fica facultada às companhias abertas, até o exercício social de
2009, a apresentação das suas demonstrações financeiras
consolidadas com a adoção do padrão contábil internacional,
emitido pelo - IASB, em substituição ao padrão contábil brasileiro.

Em nota explicativa às demonstrações financeiras
consolidadas, e sem prejuízo do disposto no art. 31 da Instrução
CVM nº 247, de 27 de março de 1996, devem ser divulgados, na
forma de reconciliação, os efeitos dos eventos que ocasionaram
diferença entre os montantes do patrimônio líquido e do lucro
líquido ou prejuízo da controladora, em confronto com os
correspondentes montantes do patrimônio líquido e do lucro
líquido ou prejuízo consolidados, em virtude da adoção do
disposto neste artigo.
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Fica dispensada, no primeiro exercício de adoção antecipada
desta Instrução, a apresentação, para fins de comparação, das
demonstrações consolidadas do exercício anterior elaboradas no
padrão contábil brasileiro.

Os auditores independentes deverão emitir opinião sobre a
adequação das demonstrações financeiras consolidadas às
normas internacionais de contabilidade, bem como sobre a
suficiência e adequação da nota explicativa
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Outro detalhe importante acerca das Demonstrações
Contábeis, segundo a Instrução CVM n° 59, de 22 de dezembro
de 1986, as companhias abertas deverão elaborar e publicar,
como parte integrante de suas demonstrações financeiras, a
demonstração das mutações do patrimônio líquido, referida ao
artigo 186, § 2º, da LEI Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

A demonstração das mutações do patrimônio líquido
contemplará, no mínimo, os itens contidos no modelo sugerido
em anexo à presente Instrução, segregados em colunas,
discriminando:
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• Descrição das mutações
• Capital realizado atualizado
• Reservas de capital
• Ajuste de Avaliação Patrimonial
• Reservas de lucros
• Lucros ou prejuízos acumulados
• Ações em tesouraria
• Total do patrimônio líquido
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Temos também como uma importante norma ditada pela CVM
a Deliberação n° 557, de 12 de novembro de 2008 que aprova e
torna obrigatório, para as companhias abertas, o Pronunciamento
Técnico CPC 09 que trata da Demonstração do Valor Adicionado,
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, no
qual faculta às companhias abertas a apresentação comparativa
da Demonstração do Valor Adicionado, exceto para aquelas que
elaboraram e divulgaram esta demonstração no exercício
anterior;
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Da mesma forma que a Deliberação 547, de 13 de agosto de
2008, resolve aprovar e tornar obrigatório, para as companhias
abertas, o Pronunciamento Técnico CPC 03 que trata da
Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC e faculta às companhias
abertas a apresentação comparativa da Demonstração dos Fluxos
de Caixa, exceto para aquelas que elaboraram e divulgaram esta
demonstração no exercício anterior, bem como, também, facultar
às companhias abertas a divulgação da Demonstração dos Fluxos
de Caixa em nota explicativa às Informações Trimestrais.
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QUESTÃO: Analista Judiciário – Contabilidade – IESES – TER-
MA – 2015 - Referente aos conceitos estabelecidos sobre a
escrituração contábil, analise as sentenças abaixo e assinale a
alternativa correta.
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a) As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão,
ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, porém
não são obrigadas a submeter-se a auditoria, bastando apenas que as
demonstrações financeiras sejam assinadas pelos administradores e por
contabilistas legalmente habilitados.

b) A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço,
inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à
elaboração da escrituração contábil.

c) As companhias fechadas deverão, obrigatoriamente, observar as
normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários para as companhias abertas.

d) A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e da Lei 6.404/76 e
aos princípios de contabilidade, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo
o regime de competência.


