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AJUSTE A VALOR PRESENTE 



Ajuste a Valor Presente  

Mensuração e Registro Contábil 

O AVP tem por objetivo de determinar as 

parcelas de ativo e passivo que não 

correspondem ao preço efetivo da transação, 

mas sim com ajuste por conta do valor do 

dinheiro no tempo.  



Ajuste a Valor Presente (CPC 12) 

O ajuste a valor presente deve ser observado 

sempre que houver operações de longo prazo, 

ou de curto prazo, desde que resultem em 

efeitos relevantes. 

 

Esses efeitos não são lançados no resultado de 

forma imediata, por isso, a melhor técnica 

contábil consiste na utilização de contas 

retificadoras, de “Ajustes a Valor Presente de 

ativos e passivos” a serem contempladas no 

plano de contas.  



Ajuste a Valor Presente (CPC 12) 

Para determinar o valor presente de um 

fluxo de caixa, 3 informações são 

necessárias: 

 

valor do fluxo futuro 

data do referido fluxo financeiro  

taxa de desconto aplicável a transação.  



Ajuste a Valor Presente (CPC 12) 

Relevância 

 

Confiabilidade 

 

Apropriadas ao longo do tempo, para o 

resultado como receita ou financeira. 

 



Ajuste a Valor Presente  

Contabilização do AVP para Contas 

Ativas  

 

Vamos admitir que a venda de ativo imobilizado 

tenha sido negociada pelo valor prefixado de R$ 

10.000, para ser recebida daqui a 14 meses, e 

que a taxa de juros da operação, conhecida, seja 

de 2% ao mês.  

 

Quais devem ser os registros contábeis? 



Ajuste a Valor Presente  

Contabilização do AVP para Contas 

Ativas  

Debito: Contas a receber a longo prazo (não circulante): R$ 10.000,00 

Credito: Receita bruta de vendas: R$ 10.000,00 

 

Pelo registro do ajuste a valor presente no momento em que e realizada a 

venda: 

Debito: Receita bruta de vendas: R$ 2.421,25 

Credito: A.V.P - Receita financeira comercial a apropriar 

(redutora das contas a receber a longo prazo): R$ 2.421,25 

 

Esse valor foi calculado considerando-se a taxa efetiva de juros da 

operação no período ((1,02^14)-1) = 0,3195.  Com base nessa taxa, o 

valor presente das contas a receber na data inicial da transação é de R$ 

7.578,75. Numa planilha eletrônica ou máquina de calcular financeira: R$ 

10.000 em FV; 2 em i; 14 em n; PV = R$ 7.578,75. R$ 10.000- R$ 

7.578,75 = R$ 2.421,25. 



Ajuste a Valor Presente  

Contabilização do AVP para Contas 

Passivas 
 
 

 

Suponha que a cooperativa tenha comprado uma  

máquina a prazo no valor de R$ 50.157, a qual será 

paga em 5 parcelas anuais de $ 10.031.  

 

A taxa de juros contratada nessa operação é de 

20% ao ano.  

 

A cooperativa deve contabilizar essa operação de 
que forma? 



Ajuste a Valor Presente  

Contabilização do AVP para Contas 

Passivas 

 
D - Máquinas (pelo valor presente, no Ativo Não Circulante) R$ 30.000 

D - Encargos financeiros a transcorrer (redutora do passivo) R$ 20.157 

C – Financiamentos  R$ 50.157 

 

Com a utilização de uma máquina com recursos de matemática financeira: 

R$ 10.031,40 (R$ 50.157 divididos por 5) em PMT; 5  n; 20 
em i; pressionando-se PV obtém-se o valor presente de R$ 30.000. 
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MUDANÇAS NAS ESTIMATIVAS 

CONTÁBEIS E 

CORREÇÃO DE ERROS 



 

 

Políticas contábeis são os princípios, as bases, 

convenções, regras e os procedimentos específicos 

aplicados pela cooperativa na elaboração e na apresentação 

de demonstrações contábeis. 

 

Exemplos de Políticas Contábeis? 

 

Políticas Contábeis 



 As políticas contábeis devem aplicadas de forma 

consistente para operações semelhantes. 

 

 Uma política contábil é alterada somente se a 

modificação for exigida por um CPC ou se resultar em 

informação CONFIÁVEL e MAIS RELEVANTE. 

 

 A nova política contábil é aplicada 

RETROSPECTIVAMENTE, reapresentando os 

períodos anteriores. 

 

 Exemplos de mudanças de políticas? 

Políticas Contábeis 



Estimativa contábil é uma previsão quanto ao valor 

de um item que considera as melhores evidências 

disponíveis, incluindo fatores objetivos e subjetivos, 

quando não exista forma precisa de apuração, e 

requer julgamento na determinação do valor 

adequado a ser registrado nas Demonstrações 

Contábeis. 

Exemplos de Estimativas? 

Mudanças de Estimativas 



As mudanças nas estimativas contábeis (por exemplo, 

mudança na vida útil de um ativo ou obsolescência de 

estoques) são contabilizadas no exercício corrente ou 

exercícios futuros ou ambos (sem reapresentação). 

Dada a sua natureza, a revisão da estimativa não se 

relaciona com períodos anteriores nem representa 

correção de erro. 

Mudanças de Estimativas 



As demonstrações contábeis não estarão em conformidade 

com os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações 

deste CPC se contiverem erros materiais ou erros imateriais 

cometidos intencionalmente para alcançar determinada 

apresentação da posição patrimonial e financeira, do 

desempenho ou dos fluxos de caixa da cooperativa.  

 

Todos os erros materiais de períodos anteriores são 

corrigidos pela reapresentação de valores comparativos do 

período anterior e, se o erro ocorreu antes do primeiro 

período apresentado, pela reapresentação da 

demonstração inicial da posição financeira. 

Retificação de Erro 



A cooperativa deve corrigir os erros materiais de períodos 

anteriores retrospectivamente no primeiro conjunto de 

demonstrações contábeis cuja autorização para publicação 

ocorra após a descoberta de tais erros: 

 

(a) por reapresentação dos valores comparativos para o 

período anterior apresentado em que tenha ocorrido o erro; 

ou 

 

(b) se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo 

apresentado, da reapresentação dos saldos de abertura dos 

ativos, dos passivos e do patrimônio líquido para o período 

anterior mais antigo apresentado. 

 

Retificação de Erro 



            1. Mudança de política contábil é 

        retrospectiva 

        2. Mudança de estimativas é     

        prospectiva; 

             3. Retificação de erros materiais 

         retrospectiva 
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PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES  

E ATIVOS CONTINGENTES 



Provisões ,  

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 
 

 
 

O objetivo é definir critérios de reconhecimento e bases de 

mensuração aplicáveis a provisões, contingências passivas 

e contingências ativas, bem como definir regras para que 

sejam divulgadas informações suficientes nas notas 

explicativas às demonstrações contábeis, para permitir que 

os usuários entendam sua natureza, época e valor.  



 

 
 

Definições: 

 Passivo: é uma obrigação presente da cooperativa proveniente de eventos 

passados, cuja liquidação se espera resulte em uma saída de recursos da 

cooperativa que incorporam benefícios econômicos.  

 

 Provisão: é um passivo de prazo ou valor incertos. Provisão é uma palavra 

usada apenas para o passivo nessa norma, apesar de o IASB admitir que em 

muitos países (como no nosso) ela também é usada para certas reduções 

estimadas de ativo; a IAS não usa a palavra provisão para essas retificações de 

ativo;  

 

 Contas a pagar é a denominação agora dada àquelas obrigações que, mesmo 

tendo alguma característica de provisão, em função de algum nível de incerteza 

quanto a valor ou data de pagamento, têm essa incerteza num grau muitíssimo 

baixo e, além disso, são rotineira e continuamente utilizadas. Assim, não se usa 

mais provisão para férias, para décimo - terceiro salário, para Imposto de Renda 

etc., já que são obrigações cujas incertezas são mínimas e têm, de fato, muito 

mais característica de verdadeiras contas a pagar.  

 

Provisões , 

 Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 



 

 
 

Definições: 
 Passivo contingente: é uma obrigação possível que provenha de eventos passados 

e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais 

eventos futuros incertos não totalmente sob controle da cooperativa, ou é uma 

obrigação presente que decorre de eventos passados mas que não é reconhecida, 

pois não é provável que será necessário saída de recursos para liquidar a obrigação 

ou porque a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente  

confiabilidade. 

   

 Ativo contingente: é um possível ativo proveniente de eventos passados e cuja 

existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos 

futuros incertos não totalmente sob o controle da cooperativa. 

 

 Contingência é uma palavra que não pode mais estar nos balanços ou nas 

demonstrações do resultado, só podendo aparecer em notas explicativas; aplica-se 

apenas àquelas obrigações que não são contabilizáveis ou então a itens que ainda 

não podem ser contabilizados como ativos. Quando se caracteriza a necessidade de 

registrar o passivo, não se pode mais continuar denominando essa obrigação de 

contingente ou algo parecido, passando a simplesmente ser provisão.  

Provisões , 

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 



 

 
 

APLICAÇÃO DE REGRAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO  

 

Prejuízos Operacionais futuros: não devem ser reconhecidas provisões para 

perdas operacionais futuras.  

 

Contratos onerosos: se a cooperativa tiver um contrato que seja oneroso, a 

obrigação presente deve ser reconhecida e mensurada como uma provisão.  

 

Reestruturação: uma provisão para reestruturação somente deve incluir os 

dispêndios diretos provenientes da reestruturação, que são:  

a)necessariamente relativos à reestruturação; e  

b)não associadas com atividades continuadas da cooperativa.  

 

Uma provisão para reestruturação não inclui custos tais como:  

 

a)Re-treinar ou recolocação de pessoal;  

b)Comercialização; ou  

c)Investimento em novos sistemas e redes de distribuição. 

Provisões ,  

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 



 

 
 

Reconhecimento: 

 

Provisões: uma provisão deve ser reconhecida quando uma cooperativa tenha 

uma obrigação presente (legal ou não formalizada), seja provável que um 

desembolso de recursos ocorra e  possa ser feita uma estimativa confiável da 

quantia da obrigação. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma 

provisão deverá ser reconhecida. 

 

Nenhuma provisão é reconhecida para os custos que necessitam ser incorridos 

para operar o futuro. São apenas reconhecidas como provisões as obrigações que 

surgem provenientes de eventos passados que existem independentemente de 

ações futuras de uma cooperativa. 

 

Contingências passivas e ativas: não devem ser reconhecidas e sim 

divulgadas. 

Provisões ,  

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 



 

 
 

Provisões , 

 Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 



 

 
 

Provisões ,  

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 



 

 
 

Provisões ,  

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

EXERCÍCIO IMPRESSO 1 
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RECEITAS  



Aumento nos 
benefícios 

econômicos. 

Durante o período 
contábil. 

Sob forma de 
entrada de recursos, 

ou aumentos de 
ativos, ou diminuição 

de passivos. 

Que resulta em 
aumentos do PL. 

E não se confundem 
com os que resultam 

de contribuições 
dos proprietários da 

cooperativa. 

Receita 



Reconhecimento da Receita 

A receita deve ser reconhecida quando for provável 

que benefícios econômicos futuros fluirão para a 

cooperativa e esses benefícios possam ser 

confiavelmente mensurados; e deve ser mensurada 

pelo valor justo da retribuição recebida ou a receber. 



Mensuração da Receita 
 

O montante da receita é estabelecido entre a 

cooperativa e o comprador ou usuário do 

ativo. É mensurado pelo valor justo da 

contraprestação recebida, ou a receber, 

deduzida de quaisquer descontos comerciais 

ou bonificações concedidos pela cooperativa 

ao comprador.  

 

 



A receita proveniente da venda de bens deve ser 

reconhecida quando forem satisfeitas todas as 

seguintes condições:  

  a cooperativa tenha transferido para o comprador os 
riscos e benefícios;  

  o valor da receita possa ser mensurado com 
confiabilidade;  

  for provável que os benefícios econômicos associados 
à transação fluirão para a cooperativa; e as despesas 
incorridas ou a serem incorridas, referentes à 
transação, possam ser mensuradas com confiabilidade.  

 

Venda de Produtos 



A receita surge no curso das atividades 

ordinárias da cooperativa e é designada por 

uma variedade de nomes, tais como: 

 

• vendas, 

• honorários, 

• juros, 

• dividendos e 

• royalties. 

 

Reconhecimento da 

Receita 
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RECEITA DE CONTRATO COM 

CLIENTE 



Para aplicabilidade do CPC 47, é fundamental o conceito de 5 

princípios básicos para o “Reconhecimento de Receitas”: 

 

 Identificar o contrato com o cliente 

 

 Identificar a “obrigação de performance/desempenho” do contrato; 

 

 Determinar o preço de transação (Preço de venda) 

 

 Alocação o preço de transação (Preço de venda) às obrigações de 

performance/desempenho previstas no contrato 

 

 Reconhecer a receita quando (ou conforme) a cooperativa atende a 

cada obrigação de desempenho/performance. 

Reconhecimento de Contrato de Cliente 



Reconhecimento de Contrato de 

Cliente 

EXERCÍCIO IMPRESSO 2 



NBC TG 32 / CPC 32  
Tributos Sobre o Lucro 



Tributos Sobre o Lucro 
 

 
 

 
Objetivo é Apresentar o Tratamento Contábil para Tributos 

Sobre o Lucro 

 

a) De recuperação (liquidação) futura do valor contábil dos ativos 

(passivos) que são reconhecidos no balanço de uma 

cooperativa; e  

 

b) De operações e demais eventos do exercício corrente que são 

reconhecidos nas demonstrações financeiras de uma 

cooperativa. 



Tributos Sobre o Lucro 
 

 
 

Exige que a abordagem da diferença temporária seja adotada. 

Na probabilidade de pagamento de tributos a maior ou menor 

ocorrer, na maioria dos casos exige que uma cooperativa 

reconheça um imposto diferido passivo (ou ativo).  

 

Trata da contabilização dos ativos por imposto diferido 

decorrentes de prejuízos fiscais. 

 

Contempla todos os impostos nacionais ou estrangeiros 

baseados no lucro tributável. 



Tributos Sobre o Lucro 
 

 
 

DEFINIÇÕES DE DIFERENÇA TRIBUTÁRIA E BASE FISCAL 

Diferenças temporárias são as diferenças entre o valor contábil de 

um ativo ou passivo no balanço e sua base fiscal. As diferenças 

temporárias podem ser:  

a) diferenças temporárias tributáveis, que são as diferenças 

temporárias que resultarão em valores tributáveis na determinação 

do lucro tributável (prejuízo fiscal) de exercícios futuros, quando o 

valor contábil do ativo ou passivo for recuperado ou liquidado; ou  

b) diferenças temporárias dedutíveis, que são as diferenças 

temporárias que resultarão em valores dedutíveis na determinação 

do lucro tributável (prejuízo fiscal) de exercícios futuros, quando o 

valor contábil do ativo ou passivo for recuperado ou liquidado.  
 
 



Tributos Sobre o Lucro 
 

 
 

Exemplos de Diferenças Temporárias Tributáveis/Dedutíveis 

 

A - Operações que Afetam a Demonstração do Resultado  

A depreciação de um ativo é acelerada para fins de cálculo do Imposto de 

Renda;  

Diferenças de taxas de depreciações para fins tributários e contábil (vida 

útil remanescente) 

Regime de tributação de Receitas e Variações Cambiais (Regime de 

Caixa) 

 

B - Operações que Afetam o Balanço 

A amortização de um ativo e a constituição de provisão não é dedutível 

para fins de cálculo do imposto (PCLD, Provisão para Processos Judiciais) 

 

C- Reavaliações (Ajustes de Avaliação Patrimonial) 

 

D- Combinações de Negócios e Consolidação 

 

 



Tributos Sobre o Lucro 
 

 
 

Reconhecimento de Créditos Tributários Sobre Prejuízos 

Contábeis  

 

Somente com Plano de Recuperação  

Preparação de orçamentos   

 

Ajustes a Valores Presentes  

Projeção da Época da Recuperação 
 



Tributos Sobre o Lucro 
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Subvenção Governamental 



Subvenção Governamental 
 

 
 

Subvenção é uma modalidade de transferência de recursos 

financeiros públicos, para instituições privadas e públicas, de caráter 

assistencial, sem fins lucrativos, com o objetivo de cobrir despesas 

de custeio. 

 

O propósito de uma subvenção governamental é geralmente 

estimular um setor econômico ou cooperativa a tomar uma 

determinada ação que não seria provável, caso esse tipo de auxílio 

não estivesse disponível.  

 



Subvenção Governamental 
 

 
 

EXEMPLOS: 

a) Aquisição, construção ou outra forma de adquirir um ativo; 

 

b) Redução de alíquota de determinado imposto ou contribuição;  

 

c)  Perdão total ou parcial de empréstimo ou dívida junto ao 

governo; 

  

d) Recebimento de ativos, como prédios e terrenos, de órgãos do 

governo; e  

e) Empréstimos concedidos a taxas inferiores de mercado.  



Subvenção Governamental 
 l

 
 

RECONHECIMENTO: 

As subvenções governamentais devem ser reconhecidas apenas quando 

existe uma segurança razoável de que:  

a) a cooperativa irá cumprir com as condições aplicáveis àquele 

determinado benefício;  

b) a subvenção será recebida.  

 

Este CPC não define o que seria "certeza razoável". Contudo, na prática 

não é esperado que alguma cooperativa reconheça uma subvenção 

governamental antes de pelo menos ser provável que a mesma satisfaça 

as condições relacionadas a essa subvenção, e que esta virá a ser 

recebida.  



Subvenção Governamental 
 

 
 

RELAÇÃO ENTRE SUBVENÇÕES RECEBIDAS E CUSTOS ASSOCIADOS: 

De acordo com este CPC, as subvenções governamentais devem ser registradas 

no resultado do exercício em virtude dos seguintes principais argumentos:  

 

a) as subvenções governamentais não são recebidas dos acionistas e, dessa 

forma, não devem ser registradas diretamente no patrimônio líquido;  

 

b) as subvenções governamentais em sua maioria não são gratuitas. A cooperativa 

se  

torna elegível para recebimento das mesmas através do cumprimento de uma série 

de obrigações. Assim, as subvenções devem ser reconhecidas como receita 

durante o período em que os custos associados sejam compensados, ou seja, 

confrontando-se as receitas com as despesas relacionadas; e  

 

c) assim como as despesas com tributos são lançados no resultado, é lógico 

registrarem-se as subvenções governamentais, que são, em essência, uma 

extensão da política fiscal, também na demonstração do resultado.  



Subvenção Governamental 
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 Demonstração dos Fluxos de 

 Caixa 

 



DFC - Objetivo 

A DFC tem por objetivo para avaliar a 

capacidade de geração de caixa e 

equivalentes de caixa, bem como as 

necessidades da cooperativa de utilização 

desses fluxos de caixa. 



DFC - Apresentação 

A demonstração dos fluxos de caixa deve 

apresentar os fluxos de caixa do período 

classificados por atividades Operacionais, 

de Investimento e de Financiamento. 

 

Os métodos de elaboração são o Direto e 

o Indireto. 



DFC – Atividades Operacionais 

Indicador chave para avaliar se as 

operações da cooperativa têm gerado 

suficientes fluxos de caixa para manter a 

capacidade operacional da cooperativa, 

pagar dividendos e juros sobre o capital 

próprio e fazer novos investimentos sem 

recorrer a fontes externas de financiamento. 



DFC – Atividades Operacionais 

Exemplos: 

(a) recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de 

serviços; 

(b) recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e 

outras receitas; 

(c) pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços; 

(d) pagamentos de caixa a empregados ou por conta de empregados; 

(e) recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, 

anuidades e outros benefícios da apólice; 

(f) pagamentos ou restituição de caixa de impostos sobre a renda, a menos que 

possam ser especificamente identificados com as atividades de financiamento 

ou de investimento; 

(g) recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para 

negociação imediata ou disponíveis para venda futura. 



DFC – Atividades de Investimento 

• Representa a extensão em que gastos foram feitos 
para obtenção de recursos buscando geração de 
receita futura e fluxo de caixa.  

• Fluxo de caixa relacionados com aquisição e 
alienação de ativos de longo prazo e de 
investimentos não incluídos em caixa e 
equivalentes de caixa.  

 Compra e venda de ativos permanente.  

 Investimentos societários.   

 Aquisição e venda de subsidiárias ou 
unidades de negócio. 



DFC – Atividades de 

Financiamento 

• Utilizado para prever demandas futuras de 

fluxos de caixa pelos acionistas, agentes 

de mercado e outras fontes de recursos; 

• Fluxo de caixa de atividades que resultem 

em alterações na dimensão ou 

composição do capital próprio ou de 

terceiros de uma cooperativa. 



• Entradas 

 Caixa recebido pela emissão de ações ou outros 
instrumentos patrimoniais; 

 Empréstimos obtidos no mercado; 

 Recebimento de contribuições com finalidade de 
expandir a planta instalada. 

• Saídas 

 Pagamento de juros sobre capital próprio; 

 Pagamento de empréstimos obtidos (exceto juros); 

 Pagamento do principal referente a imobilizado 
adquirido a prazo. 

 

 

DFC – Atividades de 

Financiamento 



DFC - Métodos de 

Elaboração 
Método Direto 

• As cooperativas devem detalhar, no mínimo, as 
seguintes classes: 

Recebimentos de clientes; 

Recebimento de juros e dividendos; 

Outros recebimentos das operações; 

Pagamento a empregados e a fornecedores 
de produtos e serviços; 

 Juros pagos; 

 Impostos; 

Outros pagamentos se houver. 



DFC 
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Demonstração do Valor Adicionado -  
 
 



Demonstração do Valor 

Adicionado 
Conceito 

Representa a riqueza criada pela cooperativa, de 

forma geral medida pela diferença entre o valor 

das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. 

Inclui também o valor adicionado recebido em 

transferência, ou seja, produzido por terceiros e 

transferido à cooperativa. 



Demonstração do Valor 

Adicionado  
Objetivos 

Deve proporcionar aos usuários das 

demonstrações contábeis informações relativas à 

riqueza criada pela cooperativa em determinado 

período e a forma como tais riquezas foram 

distribuídas.  



Demonstração do Valor 

Adicionado  
Riquezas criadas (1 ª parte) 

• Riqueza criada pela própria cooperativa 

 Venda de mercadorias, produtos e serviços; 

 Outras receitas; 

 Provisão para créditos de liquidação duvidosa; 

 Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços 
vendidos; 

 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros; 

 Perda e recuperação de valores ativos; 

 Depreciação, amortização e exaustão; 

 Resultado de equivalência patrimonial; 

 Receitas financeiras. 



Demonstração do Valor 

Adicionado  
Distribuição da riqueza (2 ª parte) 

 Pessoal; 

 Impostos, taxas e contribuições; 

 Remuneração de capitais de terceiros; 

 Remuneração de capitais próprios. 



DVA 
 

EXERCÍCIO IMPRESSO 6 



Obrigado! 


