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Conteúdo

⬡ Objetivo e Cronograma da Consulta

⬡ Conteúdo da Solicitação de 
Informações



Objetivo 

Buscar feedback sobre:

A) a direção estratégica e o equilíbrio das atividades do

IASB

B) os critérios para avaliar a prioridade das questões de 

relatórios financeiros

C) a prioridade das questões que podem ser adicionadas 

ao plano de trabalho



Cronograma da Consulta





Conteúdo do Request for Information

A - Direção estratégica e equilíbrio

das atividades do IASB



Equilíbrio das Atividades do IASB atualmente



Direção estratégica e equilíbrio das 
atividades do IASB

Feedback sobre:

a - aumentar, deixar 

inalterado ou diminuir seu 

nível atual de foco para 

cada atividade principal?

b - realizar alguma outra 

atividade dentro do escopo 

atual de seu trabalho?



Conteúdo do Request for Information

B - Critérios para avaliar a prioridade 

das questões de relatórios financeiros 

que podem ser adicionados ao plano 

de trabalho do IASB



Os critérios propostos

➢ Consideração abrangente - se um projeto potencial atenderá às necessidades  dos 

investidores, considerando os custos de produção das informações

➢ a importância do assunto para os investidores

➢ se há um problema nos relatórios atuais

➢ o tipo de empresas afetadas e jurisdições onde o assunto é mais Prevalente

➢ quão abrangente é o assunto

➢ a interação do projeto potencial com outros projetos

➢ a complexidade e viabilidade do projeto potencial e suas soluções

➢ a capacidade do IASB e de seus stakeholders para progredir no projeto potencial



Prioridades dos assuntos de relatórios
financeiros

Chart is not drawn to scale

Feedback dos stakeholders sobre os

critérios que o IASB usará para avaliar a 

prioridade de novas questões de 

relatórios financeiros para adicionar ao

plano de trabalho:

✓ O IASB identificou os critérios corretos?

✓ O IASB deve considerar outros critérios?



Conteúdo do Request for Information

C - Prioridades dos assuntos de 
relatórios financeiros que 

podem ser adicionados ao

plano de trabalho



Prioridades dos assuntos de relatórios
financeiros

Chart is not drawn to scale

O IASB tem capacidade limitada para

adicionar novos projetos ao seu plano de

trabalho de 2022 a 2026. Dessa forma 

está buscando feedback dos stakeholders

sobre a prioridade de novas questões de

relatórios financeiros que o Board deve

considerar para inclusão no plano de

trabalho.



Que prioridade você daria a cada projeto potencial –
Alta, média ou baixa e por quê?



Descrição dos projetos

Custos de 

Empréstimos

• Melhorar, esclarecer ou simplificar aspectos do Padrão (small)

• Revisão abrangente da Norma (medium)

Riscos 

Relacionados ao 

Clima

Qualquer projeto potencial neste tópico se concentra em questões de contabilidade relacionados 

aos riscos climáticos, em vez de relatórios de sustentabilidade de forma mais ampla

• Ampliar os requisitos existentes nas projeções de fluxo de caixa a serem usados no teste de 

redução ao valor recuperável de unidades geradoras de caixa (small)

• Estabelecer um limite para a divulgação (medium)

• Desenvolver padrões contábeis para mecanismos de precificação de poluentes (large)

Transações com 

commodities

• Desenvolver requisitos para os tipos mais comuns de transações, por exemplo, 

empréstimos de commodities (medium)

• Realizar um projeto mais amplo sobre transações de commodities (large)

• Desenvolver um novo padrão para ativos tangíveis ou intangíveis não financeiros mantidos 

exclusivamente para fins de investimento (large)



Criptomoeda e 

operações 

relacionadas

• Fornecer materiais educacionais sobre a aplicação das normas IFRS para 

criptomoedas

• Desenvolver requisitos de divulgação adicionais sobre o valor justo de 

criptomoedas (small)

• Fornecer uma opção de mensuração de valor justo para criptomoedas (medium)

• Alterar o escopo da IAS 39, IFRSs 7 e 9 para incluir criptomoedas (medium)

• Desenvolver um novo padrão para ativos tangíveis ou intangíveis não financeiros mantido apenas 

para fins de investimento (large)

Operações 

descontinuadas e 

ativos mantidos 

para venda

• Reconsiderar a apresentação de um único item de linha de operações descontinuadas e os 

requisitos de divulgação (medium)

• Revisão abrangente da Norma (medium)

Taxas de Desconto • Reconsiderar as inconsistências entre os requisitos relativos às taxas de desconto nas 

normas IFRS e solucionar as inconsistências (large)

Descrição dos projetos



Descrição dos projetos

Benefícios a 

Empregados

• Revisar os requisitos da Norma sobre a taxa de desconto a ser usada quando não houver 

mercado consolidado (medium)

• Desenvolver requisitos para planos de pensão híbridos (large)

• Revisão abrangente da Norma (large)

Estoques e CMV • Realizar uma revisão abrangente da contabilidade de custos e custos de estoque de vendas

(large)

Moedas 

Estrangeiras

• Melhorar os aspectos da contabilidade para moedas estrangeiras (medium)

• Revisão abrangente da Norma (large)

Continuidade • Desenvolver requisitos aprimorados sobre como avaliar a adequação da base de 

preparação da empresa em funcionamento (medium)

• Desenvolver requisitos de divulgação com base no pressuposto de continuidade (medium)

• Desenvolver requisitos para especificar a base contabil quando uma entidade não é mais uma 

preocupação contínua (large)



Descrição dos projetos

Subsidíos

Governamentais

• Realizar uma revisão abrangente dos requisitos para subsídios do governo (medium)

Imposto sobre o 

Lucro

• Desenvolver materiais educacionais sobre a aplicação do Norma (small)

• Desenvolver requisitos de divulgação aprimorados para o imposto de renda (medium)

• Revisão abrangente da Norma (large)

Inflação • Avalie se os requisitos para economias hiperinflacionárias podem se aplicar a economias de inflação

(small)

• Realizar uma revisão abrangente dos requisitos para economias hiperinflacionárias e com 

alta inflação (large)

Ativos intangíveis • Desenvolver requisitos de divulgação aprimorados para intangíveis não reconhecidos (medium)

• Exigir divulgações sobre o valor justo de alguns ativos intangíveis, em particular ativos mantidos para 

investimento (medium)

• Revisão abrangente da Norma (large)



Descrição dos projetos

Informações 

Financeiras 

Intermediárias

• Desenvolver requisitos de divulgação aprimorados (small)

• Esclarecer os requisitos de divulgação de transição para o primeiro ano de aplicação de 

uma nova norma ou uma alteração importante a uma norma (small)

• Abordar questões contábeis em cada nova norma ou alteração principal (medium)

• Revisão abrangente da Norma (large)

Taxa negativa de 

juros

• Desenvolver requisitos específicos para taxas de juros negativas (medium)

Segmentos 

operacionais

• Realizar melhorias direcionadas aos critérios de agregação de segmento e desenvolver 

requisitos de divulgação aprimorados sobre segmentos operacionais (medium)

Outros resultados 

abrangentes

• Considerar a possibilidade de alterar os requisitos para receitas e despesas classificadas como 

outros resultados abrangentes (large)



Descrição dos projetos

Mecanismo de 

precificação 

sobre poluentes

• Desenvolver requisitos para vários tipos de mecanismos de precificação de poluentes (large)

Demonstrações 

Financeiras 

Separadas

• Desenvolver requisitos de divulgação para demonstrações financeiras separadas (small)

• Abordar questões de aplicação específicas sobre demonstrações financeiras separadas (medium)

• Revisão abrangente da Norma (large)

Demonstração

do Fluxo de 

Caixa

• Desenvolver requisitos de divulgação para despesas de manutenção contínua e despesas com 

desenvolvimento (small)

• Considerar excluir a necessidade de as instituições financeiras produzirem uma demonstração 

de fluxos de caixa (small)

• Melhorar os aspectos da demonstração dos fluxos de caixa, incluindo movimentos não monetários de 

reorganização societária (medium)

• Desenvolver requisitos para demonstração de fluxos de caixa para instituições financeiras (medium)

• Revisão abrangente da Norma (large)



Descrição dos projetos

Considerações 

sobre variações 

contingente

• Fazer alterações direcionadas às Normas que descrevam a contabilização de 

transações envolvendo contraprestação variável ou contingente (medium)

• Desenvolver uma abordagem consistente para relatar considerações variáveis e contingentes 

para todas as normas IFRS (large)



PERGUNTAS?



ANEFAC 

ANEFAC

ANEFAC_Brasil

11 98714-0394

ANEFAC

ANEFAC

anefac.org.br educaanefac.org.br            revistaanefac.com            associados@anefac.org.br

A ANEFAC na palma 
da sua mão

ulink.bio/anefac

Obrigada


