São Paulo, 11 de fevereiro de 2019.
Ref.: Circular 02/2019

Orientação aos auditores independentes sobre a auditoria de transações envolvendo contratos
de comercialização de energia no mercado brasileiro.
Prezados Associados,
O Ibracon tem discutido com representantes da indústria de energia no Brasil a emissão de relatórios por
auditor independente sobre demonstrações contábeis em que seja relevante a contabilização dos
contratos de comercialização de energia. Tais discussões estão focadas nos requerimentos do NBC TG
48 / CPC 48 (IFRS 9 ) – Instrumentos Financeiros.
Notadamente, os itens 2.4 a 2.7 do NBC TG 48 são relevantes para consideração quanto ao
enquadramento ou não de tais contratos em seu escopo e consequente tratamento contábil como
Contratos Executórios ou Instrumentos Financeiros pelo Valor Justo por Meio do Resultado.
No decorrer das discussões, o Ibracon tem considerado a possibilidade da existência de diferentes
portfólios de contratos segregados por natureza (por ex. Wholesale, Trading, etc). Contudo, os conceitos
de “entidade” e de “contratos similares” previstos no NBC TG 48 (IFRS 9) itens 2.6.(b) e (c) precisam ser
avaliados e seu atendimento, ou não, documentado.
A título ilustrativo, um exemplo de situação que poderia caracterizar tal segregação seria:
Uma Cia tem clara definição em sua estratégia de negócios da segregação em dois (ou mais)
modelos de operação com propósitos distintos definidos como:
1) Portfólio de Negociação (Trading): compreende posições forward, geralmente de curto prazo.
Para este portfólio, não há compromisso de combinar uma compra com um contrato de
venda – a Cia tem certa flexibilidade para gerenciar os contratos nesta carteira com o
objetivo de obter ganhos por variações nos preços de mercado, considerando as suas
políticas e limites de risco. Contratos nesta carteira podem ser liquidados pelo valor líquido à
vista ou por outro instrumento financeiro (por exemplo: celebrando com a contraparte
contrato de compensação; ou vendendo o contrato antes de seu exercício ou prescrição; ou
em pouco tempo após a compra realizar venda com finalidade de gerar lucro por flutuações
de curto prazo no preço ou ganho com margem de revenda);e

2) Portfólio de Atacado (Wholesale): compreende as transações realizadas com o objetivo de
fornecer eletricidade aos usuários finais. Este portfólio consiste em contratos de compra
celebrados com outros participantes no mercado e contratos de venda firmados com
usuários finais. Aqui, os contratos geralmente são de longo prazo e pressupõem que o
comprador fará uso final da energia. Contratos nesta carteira nunca são liquidados pelo valor
líquido à vista ou por outro instrumento financeiro (por exemplo: celebrando com a
contraparte contrato de compensação; ou vendendo o contrato antes de seu exercício ou
prescrição; ou em pouco tempo após a compra realizar venda com finalidade de gerar lucro
por flutuações de curto prazo no preço ou ganho com margem de revenda).
Os contratos de comercialização de energia que tenham características semelhantes ao Portfólio de
Negociação (trading), ilustrado acima, estão no escopo NBC TG 48 (IFRS 9) e consequentemente
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precisarão ser tratados como instrumentos financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado, sendo os
com características semelhantes ao de Portfólio Atacado como Contratos Executórios.
O Ibracon orienta seus associados que a ausência de clara segregação de portfólios de contratos de
comercialização de energia como, por exemplo, da forma ilustrada acima, poderia inviabilizar a
identificação dos contratos como sujeitos ao tratamento como Contratos Executórios, sendo então todos
tratados como instrumentos financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado. A fim de observar a
segregação de portfólios, o auditor deverá entender a estratégia, planos, orçamentos e seu
acompanhamento etc. que orientam o modelo de negócios da entidade. Também, deverá fazer o
entendimento e avaliação dos controles internos implementados para que os contratos estejam
segregados para os diferentes tipos de negócios.
Impacto no relatório dos auditores independentes
A NBC TA 705 Modificações na Opinião do Auditor Independente deve ser utilizada na avaliação e
julgamento dos impactos sobre os relatórios de auditoria a serem emitidos sobre as demonstrações
contábeis das entidades auditadas, nas circunstâncias específicas onde, em decorrência dos assuntos
apresentados acima, o auditor tenha entendimento que as normas contábeis não estão sendo
adequadamente aplicadas.
A NBC TA 705 trata da responsabilidade do auditor de emitir um relatório apropriado nas circunstâncias
em que, ao formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis de acordo com a NBC TA 700
Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações
Contábeis, o auditor conclui que é necessária uma modificação em sua opinião sobre as demonstrações
contábeis.
O quadro abaixo apresenta um resumo sobre os tipos de relatório a serem emitidos pelo auditor
independente:

Natureza do assunto que gerou a
modificação

Julgamento do auditor sobre a disseminação
de forma generalizada dos efeitos ou
possíveis efeitos sobre as DFs
Relevante mas não
generalizado

Relevante e
generalizado

Opinião com ressalva

Opinião adversa

Opinião com ressalva

Abstenção de opinião

As DFs apresentam distorções relevantes

Impossibilidade de obter evidência de
auditoria apropriada e suficiente

Atenciosamente,

Francisco A. M. Sant’Anna
Presidente da Diretoria Nacional

Rogério Hernandez Garcia
Diretor Técnico
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