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IFRS 15 Receita de contratos por clientes

IFRS 15 é aplicado para TODOS os contratos de clientes
EXCETO:

Contratos de arrendamento (IAS 17 e CPC 6)
Contratos de seguros (IFRS 4 e CPC 11)
Instrumentos financeiros e outros contratos direitos / obrigações 
(IAS 39/IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IAS 27e IAS 28 e CPC 38, 
CPC 36, CPC 19, CPC 35 e CPC 18)
Trocas não monetárias entre entidades da mesma linha de 
negócio



IFRS 15 Receita de contratos por clientes

1º Passo
Identificar o contrato com o cliente

2º Passo
Identificar as obrigações de desempenho

3º Passo
Determinar o preço da transação

4º Passo
Alocar o preço de transação

5º Passo
Reconhecer receita quando a entidade satisfizer 
uma obrigação de desempenho

5 passos para o modelo de reconhecimento de receita:



Principais setores impactados com IFRS 15

1º Passo 2º Passo 3º Passo 4º Passo 5º Passo
Aeroespacial e defesa ü ü ü

Administradores de 
fundos

ü

Construção ü ü

Fabricantes sob 
encomenda

ü

Licenciadores (mídia, 
saúde e farmacêutica,
franqueadores

ü ü ü

Software ü ü ü

Telecomunicações ü ü

Incorporação imobiliária ü ü ü



1º Passo: Identificar o contrato com o cliente

Atributos:

ü O contrato deve ser aprovado entre as partes;
ü O direito aos produtos ou serviços pode ser identificados
ü As condições de pagamento podem ser identificados
ü O recebimento da contraprestação é provável
ü Tem essência comercial

CONTRATO => Acordo entre 2 ou mais partes criando 
direitos e obrigações executáveis

ü Escrito 
ü Oral
ü Implícito 



Modificação de contratos

=  Mudança escopo, ou preço, ou ambos => aprovado entre as partes

Contabilidade => baseado nas características e preços adicionais

1º Passo: Identificar o contrato com o cliente

Combinação de 
contratos

Modificação de 
contratos



2º Passo: Identificar as obrigações de desempenho

Obrigações de desempenho

=> Promessa que consta no contrato com cliente que transfere para o cliente

Produtos / serviços (ou 
pacotes) são distintos

Série de produtos / serviços 
distintos que são 

substancialmente os 
mesmos

ü Explícito (em contrato)
ü Implícito (baseado práticas ou políticas)



3º Passo: Determinar o preço da transação

Preço da transação
=> Montante da contraprestação tem direito em
troca da transferência de produtos / serviços,
excluindo quantias cobradas em nome de
terceiros (impostos)

Como determinar o preço da transação ?

ü Contraprestação variável 
ü Restrição de estimativas de contraprestação variável
ü Existência significativa componente de financiamento
ü Contraprestação não-monetária
ü Contraprestação a pagar ao cliente



4º Passo:  Alocar o preço de transação

Objetivo da 
alocação

Alocar o preço da transação para cada obrigação 
de desempenho na proporção do seu preço 
individual

Como  alocar o preço da transação ?

= baseado preço de venda individual



4º Passo: Alocar o preço de transação

Preço de venda individual

Preço pelo qual a entidade venderia o bem prometido ou o serviço 
separadamente ao cliente

I. Pegar o preço de venda utilizável
II. Se o preço de venda utilizável não está disponível = > fazer 

estimativa



5º Passo: Reconhecer receita quando  a entidade satisfizer 
uma obrigação de desempenho

Como se pode cumprir uma obrigação de desempenho

Ao	longo	do	contrato No	momento

Obrigação de desempenho é atendida quando um produto / serviço 
prometido é transferido para um cliente



IFRS 15 Custo do contrato

Custos para obtenção de um 
contrato

Custos para cumprir um 
contrato

ü Comissão de vendas
ü Honorários advocatícios
ü Bônus para empregados

Capitalização / Amortização

Não são considerados no :
IAS 2 Estoques (CPC 16)
IAS 16 Ativo Imobilizado (CPC 27)
IAS 38 Ativo Intangível (CPC 4)

Capitalizar se:
ü Custos diretamente relacionados ao 

contrato
ü Custos de recursos utilizados na 

satisfação das obrigações de 
desempenho no futuro

ü Custos que devem ser recuperados



Principais impactos do IFRS 15

• Receita pode ser reconhecia em um momento específico no tempo 
ou ao logo do tempo

• Possível aceleração ou diferimento do reconhecimento de receita 
• Aumento da importância da área contábil como business partner da 

área de negócios
• Revisões dos contratos com os clientes
• Revisões podem ser necessárias para o planejamento tributário
• Customização com sistema contábil (ERP)
• Mudanças nos indicadores de performance (KPI)
• Impactos na política de dividendos 



Principais impactos do IFRS 15

• No que tange às bases de apuração de Pis, Cofins, ICMS, 
IRPJ, CSLL etc, importante notar que poderá haver 
“descasamento” temporal entre o resultado fiscal e 
“contábil”, que implicará em registro de impostos por 
diferença temporal

Ø Exemplo: Nota fiscal emitida sobre receita anual cujo 
reconhecimento será mensal



IFRS 15: Exemplos
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IFRS 15: Exemplos

Telecomunicações

1º Passo: Identificar o contrato com o cliente
ü Prazo 12 meses (fidelidade) 

2º Passo: Identificar as obrigações de desempenho
1. Obrigação de entrega do aparelho celular
2. Obrigação de entrega do serviço de dados por 12 meses

3º Passo: Determinar o preço da transação
$1.200, calculado com base no serviço de dados de 
$100 por 12 meses



IFRS 15: Exemplos

Telecomunicações

4º Passo: Alocar o preço da transação
Alocar $ 1.200 para cada obrigação de desempenho conforme 

contrato baseado preço  de venda individual ou estimado 



IFRS 15: Exemplos

Telecomunicações

5º Passo: Reconhecimento de Receita
• Quando a empresa transfere o celular para o cliente, o valor de 

reconhecimento de receita de $ 285,60
• Quando a empresa prover o serviço de dados, o 

reconhecimento de receita total é de $ 914,40



IFRS 15: Exemplos

Telecomunicações

Impactos ?
• Contrato começa em 1 Julho 20X1
• Apurar o resultado em 31 dezembro de 20X1



IFRS 15: Exemplos

Telecomunicações

Impactos ?

ü Reconhecimento de receita               faturamento mensal
ü Mudanças nos sistemas de TI, para cálculo automático do 

reconhecimento de receita
ü Modificações de contratos com clientes
ü Análise dos impostos
ü Custos para obtenção do cliente

• Comissão para obtenção de cliente
Capitalização = > Amortização 

ü Distribuição de dividendos / lucros



IFRS 15: Exemplos

Tecnologia e Desenvolvimento 
de Software



IFRS 15: Exemplos
Tecnologia e Desenvolvimento de 

Software

ü Desenvolvimento de software
ü Venda de licença de software
ü Diversos serviços (customização, suporte & manutenção, testes e 

outros)

Desafios:
Identificar as obrigações de desempenho



IFRS 15: Exemplos
Tecnologia e Desenvolvimento de 

Software

Empresa XX é a software company e a Empresa ZZ é o cliente
Contrato com cliente em 1 July 20X1
ü Prover serviço profissional de implementação, customização e testes 

do software
ü Prover suporte de pós-implementação por 1 ano depois da entrega do 

software customizado
ü Total do contrato $ 55.000

Custo  da empresa XX para cumprir o contrato:
ü Custo dos desenvolvedores e consultores para implementação e 

testes do software $ 43.000
ü Custo dos consultores de suporte pós entrega $ 2.000
ü Total de custos estimados $ 45.000



IFRS 15: Exemplos
Tecnologia e Desenvolvimento de 

Software

Em 31 de Dezembro 20X1, a Empresa XX incorreu com os custos de 
implementação do contrato:

ü Custo dos desenvolvedores e consultores para implementação e testes 
do software $ 13.000



IFRS 15: Exemplos
Tecnologia e Desenvolvimento de 

Software

IAS 18

IFRS 15
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IFRS 15: Exemplos

Incorporação Imobiliária

1º Passo: Identificar o contrato com o cliente
ü Assinatura do Instrumento Particular de Compra e Venda ou 

Escritura de Compromisso de Compra e Venda
ü Prazo de 30 meses sendo a última parcela do financiamento de 70% 

do valor do contrato – aquisição da unidade imobiliária no 
lançamento do empreendimento (stand de vendas) 

2º Passo: Identificar as obrigações de desempenho
ü Obrigação de entregar a unidade imobiliária no 30º mês
ü Obrigação de entregar a unidade nas condições e dimensões 

descritas em contrato firmado entre as partes



IFRS 15: Exemplos

Incorporação Imobiliária

3º Passo: Determinar o preço da transação
ü $1.000, sendo $ 300 divididos em 30 meses e a parcela final  de 

$ 700 atravês de financiamento bancário

4º Passo: Alocar o preço da transação
ü Alocar $ 700 custo estimado pela incorporadora para a construção a 

unidade imobiliária

5º Passo: Reconhecimento de Receita
ü O reconhecimento da Receita e Custo ocorrerá no momento da 

entrega de chaves, juntamente com a transferência dos riscos e 
benefícios ao cliente (Controle).



IFRS 15: Exemplos

Incorporação Imobiliária

Exemplo 1 – Assinatura do Contrato no Stand 
Informações Importantes

ü Valor do Contrato $ 1.000
ü Valor Recebido $ 0
ü Custo Incorrido $ 70
ü Custo Estimado $ 700
ü % POC – 10%
ü Reconhecimento de Receita – 10% do valor do contrato = 100

Considerações:
ü O reconhecimento da receita BRGAAP OCPC04 é apropriada com base na evolução da obra (POC)
ü O reconhecimento da receita USGAAP somente será apropriada após o recebimento de 14% do valor do 

contrato (regra definida pela companhia);



IFRS 15: Exemplos

Incorporação Imobiliária

Exemplo 2 – 15 meses após assinatura do Contrato
Informações Importantes

ü Valor do Contrato $ 1.000
ü Valor Recebido $ 150
ü Custo Incorrido $ 350
ü Custo Estimado $ 700
ü % POC – 50%
ü Reconhecimento de Receita – 50% do valor do contrato = 500

Considerações:
ü O reconhecimento da receita BRGAAP OCPC04 e USGAAP é apropriada com base na evolução da obra 

(POC) e a diferença entre o valor recebido e o valor da receita, é contabilizada no Contas a Receber;
ü Não haverá reconhecimento de receita até a entrega de chaves nos livros BRGAAP IFRS15 e IFRS.



IFRS 15: Exemplos

Incorporação Imobiliária

Exemplo 3 – 30º mês (obra concluida) antes da entrega de chaves e 
recebimento dos $ 700 que serão quitados atravês de financiamento 
bancário
Informações Importantes

ü Valor do Contrato $ 1.000
ü Valor Recebido $ 300
ü Custo Incorrido $ 700
ü Custo Estimado $ 700
ü % POC – 100%
ü Reconhecimento de Receita – 100% do valor do contrato = 1.000



IFRS 15: Exemplos

Incorporação Imobiliária

Exemplo 4 – 30º mês (obra concluida após entrega de chaves e 
recebimento dos $ 700 do financiamento bancário
Informações Importantes

ü Valor do Contrato $ 1.000
ü Valor Recebido $ 1.000
ü Custo Incorrido $ 700
ü Custo Estimado $ 700
ü % POC – 100%
ü Reconhecimento de Receita – 100% do valor do contrato = 1.000

Considerações:
ü O reconhecimento da receita BRGAAP IFRS 15 e IFRS é apropriada após a entrega de chaves 

juntamente com a transferência dos riscos e benefícios ao cliente.



IFRS 15: Exemplos

Impactos ?

ü Desagregação das receitas; 
ü Alterações nos ativos, passivos e custos contratuais;
ü Mudanças nos sistemas de apropriação de receita e custo, para 

cálculo automático;
ü Análise dos impostos;
ü Distribuição de dividendos / lucros.

Incorporação Imobiliária



IFRS 15: Exemplos

Diversos Exemplos



IFRS 15: Exemplos

Exemplo 1

• Background : an entity should allocate changes in the transaction price on the same basis as at
contract inception. Application of this guidance may result in a cumulative catch-up
adjustment to revenue for amounts allocated to satisfied performance obligations. In addition,
an entity should account for changes in the transaction price that are triggered by a contract
modification in accordance with the contract modification guidance

• Example Company A enters into a contract with Company B to deliver 120 standard widgets
(each distinct) over a 12 month period for a fixed price of $100 per widget (total transaction
price of $12,000). After 60 widgets have been delivered, Company B identifies quality issues
with the first 60 units delivered which required a small amount of rework. After negotiations,
Company A agrees to grant Company B a concession of $20 per unit (a total concession of
$2,400). Company A and Company B agree that the concession will be reflected in the selling
price of the remaining 60 widgets (decreasing the price to $60 per widget).



IFRS 15: Exemplos

Exemplo 2

• Background : revenue from a contract should be recognized over time if the “entity’s 
performance does not create an asset with an alternative use to the entity . . . , and the entity 
has an enforceable right to payment for performance completed to date”

• Example Entity X enters into a contract with Customer Y under which X will construct an 
asset for Y. Throughout the contract life, X has an enforceable right to payment for 
performance completed to date and there are no termination rights. The design and 
construction of the assets X construct differ substantially, on the basis of each customer’s 
needs and the type of technology that is incorporated into the asset. Accordingly, X would 
incur additional costs to rework the asset but likely could direct the reworked asset to another 
customer. The contract does not preclude X from directing the completed asset to another 
customer. 

• Question Does the asset have an alternative use to Entity X? 

• Answer: It depends. Although contracts may be for the same type of product, the 
determination of alternative future use will likely be specific to the facts and circumstances



IFRS 15: Exemplos

Exemplo 3

• Background:	an	entity	to	recognize	revenue	when	(or	as)	the	customer	obtains	
control	of	the	asset.	The	new	revenue	standard	defines	“control”	as	“the	ability	to	
direct	the	use	of,	and	obtain	substantially	all	of	the	remaining	benefits	from,	the	
asset.”	

• Example	Entity	P,	a	publisher,	ships	copies	of	a	new	book	to	Entity	R,	a	retailer.	P’s	
terms	of	sale	restrict	R’s	right	to	resell	the	book	to	its	customers	(i.e.	end	
customers	and	other	resellers)	for	several	weeks	to	ensure	a	consistent	release	
date	across	all	retailers.	Additionally,	P	has	the	right	and	ability	to	either	shorten	or	
extend	the	amount	of	time	before	R	can	resell	the	book	up	to	the	release	date.	P	is	
required	to	recognize	revenue	when,	after	consideration	of	the	indicators	of	
control,	it	determines	that	control	of	goods	has	been	transferred	to	R.	

• Question	Has	control	of	the	books	transferred?

• Answer:	P	should	not	recognize	revenue	until	the	time-based	restriction	lapses	and	
R	can	sell	the	book
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