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A Consolidação de Contas é um processo contabilístico que permite agregar as demonstrações financeiras das diversas empresas
do mesmo grupo empresarial numa única entidade (a empresa líder
do grupo). Devido à possibilidade de existência de transações entre
as empresas do grupo, à existência de participações de capital cruzadas e de diferentes percentagens de capital detido, o processo de
consolidação pode ser extremamente complexo. Por outro lado o
enquadramento jurídico que regula as práticas de consolidação tem
vindo a evoluir com a publicação de normas cujo objetivo, para além
da determinação dos impostos a pagar, pretendem a normalização
contabilística internacional de modo a tornar comparáveis as demonstrações financeiras de empresas a operar em países diferentes.
As sucessivas alterações verificadas nas normas contabilísticas
obrigam a uma permanente e constante atualização dos técnicos de
contabilidade (TOC), auditoria (ROC) e docentes destas matérias.
Recorrendo a exemplos e casos práticos, a presente obra, para
além da exposição teórica dos princípios de consolidação, apresenta
as técnicas que conduzem a uma prática correta e de acordo com a
regulamentação em vigor, podendo ser consultada com vantagens
por todos os profissionais ou futuros profissionais das áreas das
contabilidades.
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Conceitos gerais

Capítulo 1

As novas regras
de concentração
de atividades empresariais

1. Introdução
No seio da Comunidade Europeia, a nível contabilístico, na última década verificaram-se alterações profundas de que se salienta a aprovação do Regulamento (CE)
n.o 1606/2002, que veio estabelecer a adopção e a utilização, na Comunidade das
Normas Internacionais de Contabilidade – International Accounting Standards (IAS)
e International Financial Reporting Standards (IFRS) e interpretações conexas –
International Financial Reporting Interpretations Committee (SIC/IFRIC), dando, assim,
resposta às crescentes necessidades em matéria de relato financeiro no contexto
das profundas alterações ocorridas nos últimos anos na conjuntura económica e
financeira e que se traduzem, designadamente, por:
⎯ Concentração de atividades empresariais a nível nacional, europeu e mundial;
⎯ Desenvolvimento de grandes espaços económicos – «União Europeia»,
«Nafta», «Mercosul», «Sudeste Asiático»;
⎯ Regionalização e globalização dos mercados financeiros e das bolsas de valores;
⎯ Liberalização do comércio e globalização da economia;
⎯ Internacionalização das empresas, criação de subsidiárias, fusões, aquisições,
empreendimentos conjuntos e alianças estratégicas.
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De salientar que o IASB utilizava como fonte de inspiração as normas FAS –
Finantial Accounting Standards dos E.U.A. – Estados Unidos da América (normas
emitidas pelo FASB1), país que também faz parte do IASB.
Atualmente, os dois organismos IASB e FASB desenvolvem projetos conjuntos a
nível contabilístico, tendo em vista a Normalização Contabilística a nível mundial, no
sentido de permitir a comparabilidade das demonstrações financeiras dos diferentes
países.
Atualmente as diferenças entre as normas do IASB e FASB esbateram-se significativamente, nomeadamente ao nível das normas de concentração de atividades
empresariais e consolidação de contas.
O Regulamento (CE) n.o 1606/2002, aplica-se a todas as sociedades que elaborem contas consolidadas, cujos valores mobiliários esteja admitidos à negociação
num mercado regulamentado, em relação a cada exercício financeiro com início em
ou após 1 de Janeiro de 2005.
Posteriormente os vários Estados-membros passaram a adotar as normas internacionais para as restantes empresas, a fim de permitir a comparabilidade das
demonstrações financeiras e evitar o inconveniente da existência de dois sistemas
de normas contabilísticas.
Neste âmbito, em Portugal a CNC – Comissão de Normalização Contabilística
aprovou o SNC – Sistema de Normalização Contabilística, que entrou em vigor em
2010, o qual é composto por um conjunto de normas que efetua a transposição das
normas internacionais de contabilidade para o direito interno. As normas contabilísticas do SNC, no essencial são um resumo das Normas Internacionais de Contabilidade.
O SNC já se encontrava preparado desde 2008, no entanto diversos contratempos impediram a sua entrada em vigor mais cedo, o que teve como consequência
que o SNC já se encontra desatualizado face às normas do IASB, pois entretanto já
foram aprovadas e publicadas diversas alterações às Normas Internacionais de
Contabilidade.
O Novo modelo contabilístico (SNC) tem subjacente uma nova filosofia contabilística, baseando-se mais em princípios que em regras.
Em termos subsidiários, se houver alguma questão que não esteja contemplada
no SNC, aplicam-se as Normas Internacionais de Contabilidade, conforme disposto
no n.o 1 do SNC, que a seguir se transcreve:
1.1. O novo modelo de normalização contabilística, que agora é criado, sucede ao
Plano Oficial de Contabilidade (POC) e é designado por Sistema de Normalização
Contabilística (SNC). Este Sistema, à semelhança do POC, não é de aplicação
geral, conforme decorre dos artigos 4.o e 5.o do presente decreto-lei.

(1)

Finantial Accounting Standars Board.
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1.2. Trata-se de um modelo de normalização assente mais em princípios do que em
regras explícitas e que se pretende em sintonia com as normas internacionais de
contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e
adotadas na União Europeia (UE), bem como coerente com a Diretiva
n.o 78/660/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978 (Quarta Diretiva), e a Diretiva n.o 83/349/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1983 (Sétima Diretiva), que
constituem os principais instrumentos de harmonização no domínio contabilístico
na UE. Tal coerência encontra-se, aliás, garantida à partida, uma vez que o processo de adopção na UE das normas internacionais de contabilidade implica o respeito pelos critérios estabelecidos no n.o 2 do artigo 3.o do Regulamento (CE)
n.o 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho.
1.3. O SNC, que assimila a transposição das diretivas contabilísticas da UE, é composto pelos seguintes instrumentos:
⎯ Bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF);
⎯ Modelos de demonstrações financeiras (MDF);
⎯ Código de contas (CC);
⎯ Normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF);
⎯ Norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades (NCRF-PE);
⎯ Normas interpretativas (NI).
A estrutura conceptual, baseada no anexo 5 das «Observações relativas a certas
disposições do Regulamento (CE) n.o 1606/2002, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de Julho», publicado pela Comissão Europeia em Novembro de
2003, que enquadra aqueles instrumentos, constitui um documento autónomo a
publicar por aviso do membro do Governo com responsabilidade própria ou delegada pela área das finanças, no Diário da República.
1.4. Sempre que o SNC não responda a aspetos particulares de transações ou situações,
que se coloquem a dada entidade em matéria de contabilização ou de relato
financeiro, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento impeça o objetivo de ser prestada informação que, a presente, de forma
verdadeira e apropriada, a posição financeira numa certa data e o desempenho para
o período abrangido, fica desde já estabelecido, tendo em vista tão somente a superação dessa lacuna, o recurso, supletivamente e pela ordem indicada:
⎯ Às normas internacionais de contabilidade (NIC), adotadas ao abrigo do Regu-

lamento (CE) n.o 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
Julho;
⎯ Às normas internacionais de contabilidade (IAS) e normas internacionais de

relato financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações SIC-IFRIC.»
[n.o 1 do anexo do SNC]
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2. Regulamentação das concentrações
de atividades empresariais
2.1. Normas internacionais (IASB)
Até 2004 as concentrações de empresas eram regulamentadas pela norma
IAS 22.
Em 2004, após aprovação em 2001 nos Estados Unidos da América da Norma
FAS 141, que passou a regulamentar as concentrações de empresas naquele pais,
no âmbito do IASB, foi aprovada a norma IFRS 3 – International Finantial Repporting
Standard (Norma Internacional de Relato Financeiro), que substituiu a IAS 22, e que
introduziu profundas alterações a nível dos procedimentos contabilísticos de concentração de atividades empresariais.
Recentemente, em Janeiro/2008 o IASB, tendo em vista a harmonização contabilística mundial, em estreita correlação com o FAS (Finantial Accounting Standard),
aprovou alterações à norma IFRS 3 para entrarem em vigor no exercício imediatamente a seguir a Junho/2009, sendo no entanto permitida a antecipação da sua
adopção.

2.2. Normas nacionais
Em Portugal as concentrações de empresas encontravam-se regulamentadas
pela Diretriz Contabilística n.o 1, a qual foi aprovada em 2001.
Atualmente com a aprovação do SNC – Sistema de Normalização Contabilística,
que entrou em vigor em 2010, as concentrações de empresas encontram-se regulamentadas pela Norma Contabilística de Relato Financeiro n.o 14.

3. Conceito e identificação de concentração
de atividades empresariais
A nível internacional, com a alteração da IFRS 3, o conceito de concentração de
atividades empresariais sofreu algumas alterações que a seguir se indicam.
A norma IFRS 3 substituída definia «uma concentração de atividades empresariais como a junção de entidades ou atividades empresariais separadas numa única
entidade que relata» [n.o 4 da IFRS substituída].
A norma IFRS 3 revista não define o conceito de concentração de atividades
empresariais, o que é feito no Apêndice B (n.o 5), considerando esta operação como

AS NOVAS REGRAS DE CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS
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«a transação na qual um adquirente obtém o controlo de um ou mais negócios», e
que pode ser obtido por:
⎯ Aquisições de partes de capital próprio de outra entidade.
⎯ Fusões.
⎯ Aquisição de ativos que em conjunto formem uma ou mais atividades empresariais.
⎯ Assumir os passivos de outra entidade.
⎯ Obtenção do controlo por contrato.

4. Formalidades e procedimentos inerentes
à concentração de empresas
A concentração de empresas normalmente tem por base um estudo económico,
onde são analisadas as sinergias a obter com a operação e que pressupõe uma
avaliação das entidades intervenientes.
No âmbito das formalidades a cumprir, salienta-se um conjunto de requisitos e
procedimentos obrigatórios que se situam aos seguintes níveis:
⎯ Direito da concorrência [Lei n.o 18/2003, de 11/6 e Reg. (CEE) n.o 139/2004 do
Conselho de 20/01/04]
⎯ Direito comercial [CSC – capítulo IX – Fusões arts. 97.o a 117.o; Cisões – 118.o
– 129.o; Sociedades Coligadas arts. 481.o a 508.o]
⎯ Direito fiscal [CIRC arts. 68.o a 72.o; IVA; IMT – DL 404/90 e DL 143/94 de 24/5]
Não analisamos em pormenor as formalidades legais, em virtude dos objetivos do
presente trabalho serem de âmbito contabilístico. Para melhor conhecimento destes
aspetos deve ser consultada e analisada a legislação anteriormente indicada.

5. Métodos de contabilização
As concentrações de atividades empresariais podem ser contabilizadas pelo
método da comunhão de interesses ou pelo método da compra.
No método da comunhão de interesses os elementos patrimoniais são transferidos pelos valores contabilísticos que registavam nas sociedades originárias.
No método da compra, os elementos patrimoniais são transferidos pelo justo
valor, verificando-se o reconhecimento e contabilização do goodwill.
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5.1. Normas internacionais (IASB)
A anterior norma IAS 22, que foi substituída pela atual IFRS 3, permitia a contabilização das concentrações de atividades empresariais pelos dois métodos, no
entanto o método por excelência era o da compra, sendo que o método da comunhão de interesses apenas era aplicado em situações especiais e desde que verificadas todas as condições impostas pela norma.
Atualmente, de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade todas as
concentrações de atividades empresariais devem ser contabilizadas pelo método da
compra.

5.2. Normas nacionais
De acordo com a Diretriz Contabilística n.o 1, as concentrações de empresas
podiam ser contabilizadas pelo método da compra e da comunhão de interesses.
O método de eleição era o método da compra, e o método da comunhão de interesses apenas podia ser aplicado desde que se verificassem cumulativamente as
condições previstas na DC1.
Atualmente, com a aprovação do SNC, a NCRF 14 apenas permite a utilização do
método da compra, seguindo-se as orientações dos procedimentos internacionais.

6. Aplicação do método da compra
6.1. Identificação de uma entidade adquirente
6. Para cada concentração de atividades empresariais, uma das entidades que se
concentram deve ser identificada como a adquirente.
7. As orientações incluídas na IFRS 10 devem ser utilizadas para identificar a adquirente, ou seja, a entidade que obtém controlo de outra entidade, a adquirida. Se tiver
ocorrido uma concentração de atividades empresariais mas a aplicação das orientações da IFRS 10 não indicar claramente qual das entidades concentradas é a adquirente, os fatores referidos nos parágrafos B14-B18 devem ser considerados nessa
determinação.
[n.os 6 e 7 da IFRS 3 revista; n.o 17 da IFRS 3 substituída]

Tal como no normativo internacional, também a NCRF 14, especifica que deve
ser identificado um adquirente, indicando as normas os procedimentos para o efeito
(§§ 13 a 17).

Carlos A.
Rosa Lopes
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A Consolidação de Contas é um processo contabilístico que permite agregar as demonstrações financeiras das diversas empresas
do mesmo grupo empresarial numa única entidade (a empresa líder
do grupo). Devido à possibilidade de existência de transações entre
as empresas do grupo, à existência de participações de capital cruzadas e de diferentes percentagens de capital detido, o processo de
consolidação pode ser extremamente complexo. Por outro lado o
enquadramento jurídico que regula as práticas de consolidação tem
vindo a evoluir com a publicação de normas cujo objetivo, para além
da determinação dos impostos a pagar, pretendem a normalização
contabilística internacional de modo a tornar comparáveis as demonstrações financeiras de empresas a operar em países diferentes.
As sucessivas alterações verificadas nas normas contabilísticas
obrigam a uma permanente e constante atualização dos técnicos de
contabilidade (TOC), auditoria (ROC) e docentes destas matérias.
Recorrendo a exemplos e casos práticos, a presente obra, para
além da exposição teórica dos princípios de consolidação, apresenta
as técnicas que conduzem a uma prática correta e de acordo com a
regulamentação em vigor, podendo ser consultada com vantagens
por todos os profissionais ou futuros profissionais das áreas das
contabilidades.
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