IFRS 5 - Ativos não circulantes mantidos para venda e operações
descontinuadas
Visão geral
IFRS 5 Activ os N ão C orrentes M anti dos par a Venda e Oper ações Desc onti nuadas descr eve c omo contabiliz ar ati vos não c orrentes detidos para venda ( ou para dis tribuição aos proprietários). Em termos g erais, os ati vos (ou grupos de ali enaç ão) detidos para venda não s ão depreci ados, s ão mens urados pelo menor valor c ontábil e pel o valor justo menos os c ustos de venda e s ão apres entados separ adamente na demonstr ação da posiç ão fi nanc eira. Também s ão nec ess árias di vulgaç ões específicas par a operaç ões des conti nuadas e ali enaç ões de ati vos não circ ulantes.
A IFR S 5 foi emitida em março de 2004 e aplic a-s e a períodos anuais com i níci o em ou após 1 de janeir o de 2005.

As descrições de como contabilizar ativos não correntes detidos para venda ou,
ainda, para distribuição aos proprietários. Em termos gerais, os ativos ou grupos
de alienação detidos para venda não são depreciados, são mensurados pelo
menor valor contábil e pelo valor justo menos os custos de venda e são
apresentados separadamente na demonstração da posição financeira. Também
são necessárias divulgações especificas para operações descontinuadas e
alienações de ativo não circulantes. O IRFS 5 foi emitida em março de 2004 e
aplica-se a períodos anuais com início ou após 01 de janeiro de 2005.
Vamos a um exemplo prático, dada a relação de contas a seguir, elabore a DRE:
Bancos Conta Movimento R$ 800,00
Impostos a pagar (IRPJ e CSSL) R$ 150,00
Capital Social R$ 1.600,00
Despesas de Juros R$ 500,00
Despesas com Energia Elétrica R$ 60,00
IRPJ e CSSL R$ 320,00
Despesas com Publicidade R$ 250,00
Despesas com Salários R$ 500,00
Despesas de Seguros R$ 100,00
Duplicatas a pagar R$ 500,00
Duplicatas

a receber R$ 500,00

Resultado das Operações Descontinuadas R$ 500,00
Instalações R$ 600,00
Reservas de Lucros R$ 230,00
Móveis e Utensílios R$ 1.000,00
Receitas de Serviços a Prestar R$ 1.200,00
Receitas de Serviços Prestados R$ 1.750,00
Receitas Financeiras R$ 400,00
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Solução
1. O primeiro passo é separar as contas que serão constadas no
demonstrativo de resultados.
Despesas de Juros R$ 500,00
Despesas com Energia Elétrica R$ 60,00
IRPJ e CSSL R$ 320,00
Despesas com Publicidade R$ 250,00
Despesas com Salários R$ 500,00
Despesas de Seguros R$ 100,00
Resultado das Operações Descontinuadas R$ 500,00
Receitas de Serviços Prestados R$ 1.750,00
Receitas Financeiras R$ 400,00

2. DRE
Conta
Receitas de Serviços Prestados
Despesas Operacionais
Energia Elétrica
Publicidade
Salários
Seguros
Resultado operacional
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado antes dos tributos sobre a renda
IRPJ e CSSL
Resulta das Operações Continuadas
Resultado das operações descontinuadas
Resultado do período
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Valor parcial

60,00
250,00
500,00
100,00
400,00
500,00
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Resultado
final
1.750,00

910,00
840,00
100,00
740,00
320,00
420,00
500,00
920,00
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