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Quatro pontos de fechamento

Questões de mensuração e reconhecimento

Questões de apresentação e divulgação

ESG/ASG

5        Efeito Covid no setor de energia

Agenda
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Aspectos relacionados às transmissoras6.
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Quatro pontos de fechamento

▪ Risco de fraude

▪ Regulamentações 

▪ Estimativas criticas (ISA 540 para 31/12/20!)

▪ Controle interno

1.
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Questões de mensuração e reconhecimento

• Considerações sobre o teste de impairment – IFRS 9

A administração deve considerar os impactos da COVID-19 no cálculo da perda esperada 
(ECL):

❖ Avaliar se ECL 12 meses ou ECL vida útil, em caso de aumento significativo do risco 
de crédito 

❖ A estimativa da ECL deverá incluir impactos do novo cenário: 
• O risco de crédito (risco de default)
• O valor do risco (exposure of default)
• A estimativa de perda (loss given default)
• Considerações de informações prospectivas

❖ Ofício-Circular CVM 03/2020 – orientação sobre os impactos das medidas de 
enfrentamento à pandemia da COVID-19 no cálculo de perdas esperadas

2.
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Questões de mensuração e reconhecimento

➢ Considerações sobre o teste de impairment – IFRS 9

COVID - 19
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econômica
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Redução de 
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Redução 
entradas cx 

futuro
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Questões de mensuração e reconhecimento

➢ Considerações sobre o teste de impairment – IAS 36

O risco associado a COVID-19 deve 
ser incorporado nos fluxos de caixa 
baseados ao plano de negócio 
atualizado.

As premissas devem ser 
atualizadas para refletir os 
possíveis impactos da COVID-19.

Os fatores de determinação da 
taxa de desconto devem ser  
atualizados para refletir o 
impacto das medidas tomadas 
relacionadas com a COVID-19.

Devem ser atualizados para 
incorporar os maiores riscos e 
incertezas e refletir as condições 
econômicas na data do balanço. Orçamentos e 

previsões
Taxa de desconto

AbordagemPremissas
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Questões de mensuração e reconhecimento

➢ Demais considerações sobre mensuração

Arrendamentos

• Emenda do IFRS 16

• Expediente prático 
para não registrar as 
concessões obtidas 
(*) como modificação 
de contrato

Tributos diferidos

• Lucros tributáveis 
futuros suficientes

Provisões

• Contratos onerosos

• Custos operacionais 
futuros
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ESG (ASG)

Índice ESG de B3

WEF define modelo ESG

Fundação IFRS avalia normatizar ESG

4.
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Efeito Covid no setor de energia5.

18/05: Decreto nº 10.350: 

Criação da Conta destinada 
ao setor elétrico para 

enfrentamento do estado 
de calamidade pública. 

Regulamentou a Medida 
Provisória nº 950.

23/06/2020: Resolução    
Normativa n° 885 da ANEEL 

Regulamentação da CONTA-
COVID, as operações 

financeiras, a utilização do 
encargo tarifário da Conta 

de Desenvolvimento 
Energético (CDE)

Finalidade do decreto 

Destinadas à cobertura total ou parcial de: 

(i) efeitos financeiros da sobre contratação de 
energia; 

(ii) saldo em constituição da Conta de 
Compensação de Variação de Valores de Itens 
da "Parcela A" – CVA; 

(iii) neutralidade dos encargos setoriais; Registro 
da conta COVID-19 – 2020 30 de junho de 2020 

(iv) saldo não amortizado da CVA reconhecida no 
último processo tarifário; 

(v) saldo não amortizado de diferimentos 
reconhecidos ou revertidos no último processo 
tarifário; e 

(vi) antecipação do ativo regulatório relativo à 
Parcela B.
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Aspectos principais relacionados a obrigação de      
performance

Aspectos relacionados a receita de construção

Desafios da mensuração das demais obrigações de 
performance
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Aspectos principais relacionados a obrigação de performance 
(Alteração com o IFRS 15/CPC 47)

1.

1

2

3

Construir

Operar

Manter

Obrigações de:

Realização via fluxo financeiro único que contempla a realização de todas obrigações de performance.
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Aspectos relacionados a receita de construção2.

• Base observável: 
Referência ao 
forecast da obra

• Reconhecimento 
com base no 
progresso da obra

• Captura de custos 
em excesso

• Custo com base no 
incorrido e receita 
com base no 
percentual de 
avanço

• Consideração da 
margem aplicada 
durante o processo 
de construção
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Desafios da mensuração das demais obrigações de performance3.

Para atingir o objetivo do item 61, ao ajustar o valor prometido 
da contraprestação para refletir o componente de 
financiamento significativo, a entidade deve utilizar a taxa de 
desconto que seria refletida em transação de financiamento 
separada entre a entidade e seu cliente no início do contrato.

Essa taxa refletiria as características de crédito da parte que 
recebesse financiamento no contrato, bem como qualquer 
garantia prestada pelo cliente ou pela entidade, incluindo 
ativos transferidos no contrato. A entidade pode ser capaz de 
determinar essa taxa identificando a taxa que desconta o valor 
nominal da contraprestação prometida ao preço à vista que o 
cliente teria pago pelos bens ou serviços quando (ou à medida 
que) os transferisse ao cliente. Após o início do contrato, a 
entidade não deve atualizar a taxa de desconto para refletir 
alterações nas taxas de juros ou outras circunstâncias). 

Efeitos das revisões tarifárias

Aspectos relacionados com 
as penalidades

Taxa imutável ao longo 
do tempo

Determinação da taxa
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Aspectos relacionados com divulgação4.

110. O objetivo dos requisitos de 
divulgação consiste em que a entidade 
divulgue informações suficientes para 
permitir aos usuários de 
demonstrações contábeis 
compreender a natureza, o valor, a 
época e a incerteza de receitas e 
fluxos de caixa provenientes de 
contratos com clientes. 

Para atingir esse objetivo, a entidade deve divulgar 
informações qualitativas e quantitativas sobre todos os itens 
seguintes: 

(a) seus contratos com clientes (ver itens 113 a 122); 

(b) julgamentos significativos e mudanças nos julgamentos 
feitos ao aplicar este pronunciamento a esses contratos 
(ver itens 123 a 126); e 

(c) quaisquer ativos reconhecidos a partir dos custos para 
obter ou cumprir um contrato com cliente de acordo com 
o item 91 ou com o item 95 (ver itens 127 e 128).” (grifos 
nossos) 
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Informações relevantes5.

4. Data da 
próxima RTP

2. RAP vigente 
e/ou estimada

3. Índice de 
correção dos 

contratos

1. Vigência do 
contrato

5. Custos de 
construção 

incorrido entre 
outros dados 

relevantes dos 
fluxos financeiros. 


