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IFRS 9 - Principais
mudanças da norma
•

Classificação e mensuração

•

De ativos financeiros

(custo histórico Vs. valor de mercado)
•

Determinação de perdas (Impairment)
•

Implantação de um modelo híbrido

(perda incorrida Vs. perda esperada)
•

Contabilidade de hedge
•

Flexibilização das normas

Aproximação dos critérios contábeis

dos fatos econômicos
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IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
Classificação e mensuração de ativos financeiros
Instrumentos de dívida

Modelo de negócios cujo
objetivo é manter ativos
com o fim de receber
fluxos de caixa
contratuais?
Sim

Não

Modelo de negócios cujo
objetivo é atingido, tanto
pelo recebimento de fluxos
de caixa contratuais,
quanto pela venda de
ativos financeiros?

Custo Amortizado1
1

Instrumento de
patrimônio mantido para
negociação?

Sim

Não
Não
No

Sim

Opção de designar ativo financeiro como ao valor justo por meio
do resultado para reduzir ou eliminar um descasamento
contábil?

Não

Não

Sim

Os fluxos de caixa contratuais representam somente
pagamentos de principal e juros?
Sim

Instrumentos de
patrimônio

Derivativos

Sim

Sim

Não

FVOCI
(transfere para o
resultado)1

Opção de FVOCI?
(escolha irrevogável, por
instrumento)

FVPL

FVOCI
(sem transferência
para o resultado)

Requisitos de impairment se aplicam.
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Classificação e mensuração
Modelo de negócio
Manter para
arrecadar

Manter para
arrecadar e vender

Manter para
vender

Em que nível é determinado o modelo de negócio?

Refletir como os
Não é instrumento a
ativos são
instrumento
gerenciados
se a taxa não puder ser determinada prontamente

Considerar
subcarteiras
PwC

Classificação e mensuração
SPPI – Somente pagamento de principal e juros
✓ Pagamento de principal mais juros: consistente com um empréstimo
básico.
✓ Valor do dinheiro no tempo mais risco de crédito.

✓ Exposições a riscos e volatilidade nos fluxos de caixa contratuais, tais
como alterações nos preços de instrumentos patrimoniais ou preços de
commodities.

✓ Alavancagem.
✓ Termos contratuais que alteram a época ou o valor dos fluxos de caixas
contratuais.
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Instrumentos de patrimônio
VJ por meio do resultado ou resultado abrangente

• Em qualquer hipótese, instrumentos de patrimônio ao valor justo
• Na opção, ao valor justo contra patrimônio, não afetará resultado no
futuro
PwC
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Impairment
Modelo geral
Alteração na qualidade do crédito desde o reconhecimento inicial
Estágio 1
Performing
1
(Reconhecimento inicial)

Estágio 2

Estágio 3

Underperforming
(Aumento significativo no risco
de crédito desde o
reconhecimento inicial1)

Non-performing
(Ativos com crédito
deteriorado - default)

Perdas de crédito
esperadas ao longo da
vida do ativo

Perdas de crédito
esperadas ao longo da
vida do ativo

Juros efetivos sobre o
valor contábil bruto

Juros efetivos sobre o valor
contábil do custo amortizado
(isto é, líquido de provisão
para crédito)

Reconhecimento de ECL

Perdas de crédito
esperadas em 12 meses
Receita de juros

Juros efetivos sobre o
valor contábil bruto

1. Exceto para ativos originados ou comprados com crédito deteriorado.
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IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
Divulgações
Quantitativo

Qualitativo

Reconciliação
dos valores
iniciais e de
fechamento da
provisão para
perdas

Baixas,
reversões e
modificações

Dados, premissas
e técnicas de
estimativas para
calcular as
perdas de crédito
esperadas

Políticas de
baixa, de
modificações e
garantias

Reconciliação dos
valores contábeis
brutos iniciais e
de fechamento
com os principais
impulsionadores
da mudança

Valores
contábeis brutos
por grau de
risco de crédito

Dados, premissas
e estimativas
para aumentos
significativos de
risco de crédito e
inadimplência

Dados, premissas
e técnicas para
determinar o
crédito
deteriorado
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IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
Hedge Accounting
• Contabilidade de hedge mais
alinhada à estratégia de gestão de
risco da entidade.

• O teste de efetividade menos rigoroso
(banda de 80-125% eliminada).
• Os requisitos relativos à documentação
e formalização foram mantidos.
Objeto de hedge:
• Itens qualificáveis segundo o IAS 39.
• Componentes de risco de itens não
financeiros também serão elegíveis.
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IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
Hedge Accounting – IAS 39 Vs. IFRS 9
IAS 39
•

Objetivo e estratégia do gerenciamento de
risco;
Instrumento de hedge;
Objeto de hedge;
Natureza do risco sendo hedgeado;
Efetividade de hedge (incluindo como será
calculada).

Designação
formal e
documentação

•
•
•
•

Relação do
hedge

•

Relação de hedge consiste apenas de
instrumentos e objetos de hedge elegíveis.

•

Efetividade pode ser estimada
confiavelmente;
É esperado o hedge ser altamente efetivo
(teste prospectivo);
Hedge é avaliado em uma base continua e
é determinad0 para ser altamente efetivo
(teste retrospectivo 80%-125%).

•
Efetividade
•

Descontinuaçã
o
PwC

•

Descontinuação voluntária de hedge
accounting é permitida.

IFRS 9
•
•
•
•
•

Objetivo e estratégia do gerenciamento de
risco;
Instrumento de hedge;
Objeto de hedge;
Natureza do risco sendo hedgeado;
Efetividade de hedge (incluindo fontes de
inefetividade e como o índice de hedge é
determinado).

•

O requerimento geral permanence sem
alterações. Entretanto, alguns instrumentos
ou objetos de hedge que não eram elegíveis
no IAS 39 são agora elegíveis sob o IFRS 9

•
•

Relação econômica existe;
Risco de crédito não predomina nas
alterações nos montantes;
O índice de hedge designado é consistente
com a estratégia de gerenciamento de risco.

•

•

Descontinuação de hedge apenas sob
circunstâncias específicas.
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IFRS 9 – Transição
• Vigência a partir de 2018
• Regra geral: aplicação retrospectiva, exceto hedge accounting;
• Reapresentação de cifras comparativas não é requerida
• Ajusta saldo de abertura (lucros/prejuízos acumulados) do ano
corrente;
• A regra de transição é detalhada e por área de mudança (i.e.
classificação e mensuração/impairment/hedge accounting)
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