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95. A entidade deve divulgar e seguir de forma consistente a
sua política para determinar quando se considera que ocorreram as
transferências entre níveis da hierarquia de valor justo de acordo com
os itens 93(c) e (e)(iv). A política sobre a época do reconhecimento
de transferências é a mesma para transferências para níveis e para
transferências dos níveis. Exemplos de políticas para determinação da
época das transferências incluem:

(a)a data do evento ou da mudança nas circunstâncias que
causou a transferência;

(b)o início do período das demonstrações contábeis;
(c)o final do período das demonstrações contábeis.
96. Se a entidade tomar uma decisão de política contábil para

utilizar a exceção do item 48, ela deve divulgar esse fato.
97. Para cada classe de ativos e passivos não mensurados ao

valor justo no balanço patrimonial, mas cujo valor justo for divul-
gado, a entidade deve divulgar as informações exigidas pelos itens
93(b), (d) e (i). Contudo, a entidade não está obrigada a fornecer as
divulgações quantitativas sobre dados não observáveis significativos
utilizados em mensurações do valor justo classificadas no Nível 3 da
hierarquia de valor justo, conforme exigidas pelo item 93(d). Para
esses ativos e passivos, a entidade não precisa fornecer as demais
divulgações exigidas por esta Norma.

98. Para um passivo mensurado ao valor justo e emitido para
um instrumento de melhoria de crédito de terceiro indissociável, o
emitente deve divulgar a existência dessa melhoria de crédito e se ela
está refletida na mensuração do valor justo do passivo.

99. A entidade deve apresentar as divulgações quantitativas
exigidas por esta Norma em formato tabular, salvo se outro formato
for mais apropriado.

RESOLUÇÃO Nº 1.429, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

Aprova a ITG 2003 - Entidade Desportiva
Profissional.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento
no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/46,
alterado pela Lei n.º 12.249/10, resolve:

Art. 1º Aprovar a ITG 2003 - Entidade Desportiva Pro-
fissional, anexa à presente Resolução.

Art. 2º Revogar a Resolução CFC n.º 1.005/04, publicada no
D.O.U., Seção I, de 4/11/04.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de ja-
neiro de 2013.

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO

ANEXO

Ata CFC n.º 973
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
ITG 2003 - ENTIDADE DESPORTIVA PROFISSIONAL
Objetivo
1.Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos es-

pecíficos de avaliação, de registros contábeis e de estruturação das
demonstrações contábeis das entidades de futebol profissional e de-
mais entidades de práticas desportivas profissionais, e aplica-se tam-
bém a outras que, direta ou indiretamente, estejam ligadas à ex-
ploração da atividade desportiva profissional e não profissional.

Alcance
2.Aplicam-se à entidade desportiva profissional e não pro-

fissional os Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Bra-
sileiras de Contabilidade, suas Interpretações Técnicas e Comuni-
cados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Registros contábeis
3.Os registros contábeis da atividade desportiva profissional

devem ser segregados das demais atividades, em contas patrimoniais
e de resultado (receitas, custos e despesas).

4.Compõe o ativo intangível da entidade desportiva entre
outros:

(a) os valores gastos diretamente relacionados com a for-
mação, aquisição e renovação de contratos com atletas, inclusive
luvas, valor da cláusula compensatória e comissões, desde que sejam
esperados benefícios econômicos atribuíveis a este ativo e os custos
correspondentes possam ser mensurados com confiabilidade;

(b) os valores relativos aos direitos de imagem.
5.Os valores gastos com a formação de atletas que não es-

tejam diretamente relacionados à sua formação devem ser registrados
como despesa.

6.Os registros contábeis classificados no ativo intangível re-
lativos aos custos com atletas em formação devem ser reclassificados
para atletas formados por ocasião da assinatura do contrato pro-
fissional.

7.Os direitos contratuais sobre atletas registrados no ativo
intangível devem ser amortizados de acordo com o prazo do con-
trato.

8.No mínimo uma vez por ano, preferencialmente por oca-
sião do encerramento do exercício social, deve ser avaliada a pos-
sibilidade de recuperação econômico-financeira do valor líquido con-
tábil dos direitos contratuais de cada atleta. Constatada que tal re-
cuperação, total ou parcial, não se realizará, deve ser reconhecida a
perda no resultado pelo valor não recuperável, suportada por do-
cumentação própria.

9.Os valores referentes à cláusula indenizatória e/ou com-
pensatória recebida ou a receber pela liberação do atleta deve ser
registrada em conta específica de receita do período.

10.As receitas de bilheteria (parte destinada a entidade), di-
reito de transmissão e de imagem, patrocínio, publicidade, luva e
outras assemelhadas devem ser registradas em contas específicas de
acordo com o princípio da competência.

11.A arrecadação de bilheteria (parte destinada à entidade),
direitos de transmissão e de imagem, patrocínio, publicidade, luvas e
outras assemelhadas, quando recebidas antecipadamente, devem ser
registradas no passivo circulante, ou no passivo não circulante, de-
pendendo do prazo de realização da receita.

12.Os valores pagos ao atleta a título de antecipação, con-
tratual ou não, devem ser registrados no ativo, em contas específicas,
e apropriados ao resultado pelo regime de competência.

13.A utilização de atleta mediante cessão temporária de di-
reitos profissionais deve ter os seus gastos registrados no resultado
pela entidade responsável pelo desembolso e em receita pela entidade
cedente quando aplicável, em função da fluência do prazo do contrato
de cessão temporária, aplicando-se o regime de competência.

14.As receitas obtidas pela entidade, pela cessão definitiva
de direitos profissionais sobre atletas, devem ser registradas em conta
específica, como receita do período. Os custos ainda não amortizados,
quando da cessão definitiva, devem ser registrados, em conta es-
pecífica, no resultado do período.

Controles de gastos com formação de atletas
15.O registro dos gastos com a formação de cada atleta,

estabelecido no item 4, deve estar suportado, no mínimo, pelos se-
guintes controles: composição dos gastos diretamente relacionados
com a formação de cada atleta em base mensal e regime de com-
petência, por:

(a) tipo (alojamento, alimentação, transporte, educação, ves-
tuário, comissão técnica, etc.); e

(b) categoria (infantil, juvenil, júnior).
Demonstrações contábeis
16.As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas

pela entidade desportiva, são o Balanço Patrimonial, a Demonstração
do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demons-
tração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos
Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC
TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

17.As notas explicativas devem conter, pelo menos, as se-
guintes informações:

(a)gastos com a formação de atletas, registrados no ativo
intangível e o valor amortizado constante do resultado do período;

(b)composição dos direitos sobre os atletas, registrados no
ativo intangível, segregados o valor do gasto do da amortização;

(c)receitas obtidas, por atleta, e os seus correspondentes gas-
tos com a negociação e a liberação, devendo ser divulgados os per-
centuais de participação da entidade na negociação;

(d)o total de atletas vinculados à entidade na data base das
demonstrações contábeis, contemplando o percentual de direito eco-
nômico individual de cada atleta ou a inexistência de direito eco-
nômico;

(e)valores de direitos e obrigações com entidades estran-
geiras;

(f)direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro
contábil em relação à atividade desportiva;

(g)contingências ativas e passivas de natureza tributária, pre-
videnciária, trabalhista, cível e assemelhadas, de acordo com a NBC
TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e

(h)seguros contratados para os atletas profissionais e para os
demais ativos da entidade.

CONSELHO FEDERAL DE PROFISSIONAIS DE
RELAÇÕES PÚBLICAS

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 77, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

Estabelece condições especiais para paga-
mento do valor de anuidade referente ao
Exercício de 2013 junto aos Conrerps da 5ª
e 7ª Regiões.

O Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas -
Conferp, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º, alíneas "h"

e "j", do Decreto-Lei 860, de 11.09.69 c/c o art. 75, § 4º, VI, de seu
Regimento Interno, resolve: Art. 1º - Os Profissionais de Relações
Públicas registrados nos Conreps da 5ª Região, com sede em Re-
cife/PE, e da 7ª Região, com sede em Salvador/BA, poderão quitar a
anuidade do Exercício de 2013, mediante a escolha de uma das
seguintes condições:I - Pagamento integral, com 10% (dez pontos
percentuais) de descontos até o dia 28 de fevereiro de 2013;II -
Pagamento integral, sem desconto, até 31 de março de 2013 ou III -
Pagamento parcelado, sem desconto, em até cinco parcelas, vencíveis,
cada uma delas, nos dias 28 de fevereiro; 27 de março; 30 de abril;
31 de maio e 28 de junho do corrente ano. Parágrafo único - A opção
de que trata o inciso III deverá ser requerida por escrito, pessoalmente
ou por mensagem eletrônica, onde seja claramente apontado o nú-
mero de parcelas escolhido pelo requerente. Art. 2º - Devem os
Conrerps das 5ª e 7ª Regiões, no esforço de cobrança de débitos
anteriores de seus registrados, intensificar o uso do disposto no art.
9º, § 1º, I, e § 2º, I, da RN 74, de 21 de dezembro de 2011, com as
alterações introduzidas pelas RN 75, de 9 de maio de 2012, e RN 76,
de 31 de agosto de 2012.Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

ANDRÉIA SILVEIRA ATHAYDES
Presidente do Conselho
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