Encerramento de Balanços
Sociedades Cooperativas

Apresentação:
Dorly Dickel
Promoção: Sescoop/PR
Dias 29 e 30.11.2018

PROGRAMA
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
• Resumo das Recentes Alterações na Legislação
• ITG 2004: Aplicabilidade
• Requisitos Básicos da Contabilidade Cooperativa
• Segregação Atos Cooperativos e Atos Não Cooperativos
• Assunto em Destaque: Aplicações Financeiras – Apuração do “Resultado
Tributável”
AVALIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
• Aplicação das Normas Contábeis, aprovadas pelo CFC: Aspectos Relevantes
• Juros sobre o Capital Social
• FATES: Formação e Aplicação dos Recursos

PROGRAMA
ASPECTOS FISCAIS
• Apuração do Resultado Tributável: Lucro Real ou Presumido
• Tributação do Resultado das Aplicações Financeiras
• Compensação de Prejuízos Fiscais
• Tributação das Sobras Distribuídas ou Capitalizadas
ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
• Destinações Legais e Estatutárias
• Balanço Patrimonial
• Demonstração das Sobras ou Perdas e Resultados Abrangentes
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
• Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
• Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
• Notas Explicativas

OBJETIVOS
➢ Proporcionar a atualização dos participantes
em relação às normas contábeis vigentes, com
ênfase nos procedimentos para o
encerramento de balanços.
➢ Adequação da contabilidade às normas
vigentes, procurando apresentar as
demonstrações contábeis de forma mais
fidedigna possível, proporcionando uma
prestação de contas de forma transparente.

DECRETO Nº 9.580/18 – NOVO REGULAMENTO DO IR

➢ Art. 1.048. O balanço patrimonial, as demonstrações do resultado
do período de apuração, os extratos, as discriminações de contas
ou lançamentos e demais documentos de contabilidade deverão ser
assinados por bacharéis em ciências contábeis, atuários, peritoscontadores,
contadores,
guarda-livros
ou
técnicos
em
contabilidade legalmente registrados, com indicação do número
dos registros (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 39, caput).
➢ § 1º Os profissionais de que trata o caput, no âmbito de sua
atuação e no que se referir à parte técnica, serão
responsabilizados, juntamente com os contribuintes, por
qualquer falsidade dos documentos que assinarem e pelas
irregularidades de escrituração praticadas no sentido de fraudar
o imposto sobre a renda (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 39, §
1º).

DECRETO Nº 9.580/18 – NOVO REGULAMENTO DO IR

➢ Art. 1.049. Verificada a falsidade do balanço ou de
qualquer outro documento de contabilidade, e da
escrita dos contribuintes, o profissional que houver
assinado tais documentos será, pelos Delegados e pelos
Inspetores da Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda, independentemente de ação
criminal que na hipótese couber, declarado sem
idoneidade para assinar quaisquer peças ou documentos
contábeis sujeitos à apreciação dos órgãos da Secretaria
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 39, § 2º).

REQUISITOS DE BOAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

❑Conhecimento técnico;

❑ Vinculação com as normas contábeis;
❑ Definição das práticas contábeis;
❑ Adequada estrutura de controles internos;
❑ Adequado sistema de análise das
informações;

❑ Compromisso com a informação correta.

REQUISITOS DE BOAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

❑ Segregação contábil dos Atos Cooperativos e Atos não
Cooperativos: Ingressos/Dispêndios X Receitas, Custos e
Despesas;
❑ Apuração dos resultados por atividade ou unidade de negócio,
para fins fiscais e societários;
❑ Adequação à Lei nº 11.638/07 e Convergência ao Padrão IFRS;
❑ Lei nº 12.973/14: Contas específicas para os ajustes decorrentes
da Convergência às Normas Internacionais, visando a
neutralidade tributária;
❑ IN RFB nº 1.700/2017;
❑ Decreto nº 9.580/2018;
❑ Atendimento Norma NBC TG 1.000, para PME;
❑ Atendimento conjunto completo NBC TG´s;
❑ Atendimento ITG 2004;

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢As
determinações
contidas
nesta
interpretação se aplicam a todo o tipo de
cooperativa, no que não for conflitante
com
as
determinações
de
órgãos
reguladores (exemplos: Banco Central do
Brasil (BCB), Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT)).

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢ 5. As seguintes expressões usadas nesta interpretação têm os
significados:
✓ Movimentação econômico-financeira decorrente de ato cooperativo
é definida contabilmente como ingressos (receitas por conta de
cooperados) e dispêndios (custos e despesas por conta de
cooperados) e aquela originada de ato não cooperativo
corresponde a receitas, custos e despesas.
✓ Ato cooperativo é aquele de interesse econômico do cooperado
conforme definido em legislação própria.
✓ Fundos constituídos de sobras líquidas, previstos na legislação ou
no estatuto social, nesta interpretação, são denominados Reservas.
✓ Demonstração do Resultado é denominada de Demonstração de
Sobras ou Perdas.

CARACTERIZAÇÃO DO ATO COOPERATIVO
➢ Por definição doutrinária, e em breves
palavras, atos cooperativos são aquelas
operações para as quais a cooperativa foi
constituída, e que são realizadas entre a
cooperativa e os cooperados. São as operações
que a Cooperativa realiza, em cumprimento
ao seu objeto social, visando o interesse
econômico dos cooperados.

CARACTERIZAÇÃO DO ATO COOPERATIVO
➢ A Lei das Cooperativas não tratou de forma
adequada os atos cooperativos, de maneira que
restaram muitas dúvidas no que diz respeito ao
alcance da mencionada expressão. Neste sentido,
Renato Lopes Becho manifestou-se afirmando que o
conteúdo do artigo 79 da Lei nº 5.764/71, que traz
o conceito legal de ato cooperativo, é incompleto e
insuficiente.
➢ Desta forma, ficou a cargo da doutrina jurídica e do
Poder Judiciário a definição de ato cooperativo e
ato não-cooperativo, determinando, com isso, o
alcance de cada um deles.

SEGREGAÇÃO CONTÁBIL
❑ LEI nº 5.764/71:
➢ Art. 87. Os resultados das operações das
cooperativas
com
não
associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão
levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão
contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de
tributos.
➢ Ver arts. 193 à 195, do Decreto 9.580/18.

SEGREGAÇÃO CONTÁBIL
❑A segregação deve ser plena, em todas as
contas de resultado. Assim, no plano de
contas e balancete, teremos:
a. Atos Cooperativos: Escriturados como
Ingressos e Dispêndios;
b. Atos não Cooperativos: Escriturados como
Receitas, Custos e Despesas.
➢A contabilidade pode ser prova à favor
do contribuinte (Cooperativa) ou pode
ser prova à favor do Fisco.

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢ 6. A escrituração contábil é obrigatória e deve ser
realizada de forma segregada em ato cooperativo e
não cooperativo, por atividade, produto ou serviço.
➢ 7. A movimentação econômico-financeira compõe a
Demonstração de Sobras ou Perdas, que deve
evidenciar, separadamente, a composição do
resultado
do
período,
demonstrado
segregadamente em ato cooperativo e ato não
cooperativo, devendo ainda apresentar segregado
por atividade, produto ou serviço desenvolvido
pela entidade cooperativa.

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢10.
Os resultados decorrentes das
aplicações financeiras por investimento da
sociedade
cooperativa
em
outras
sociedades cooperativas, não cooperativas
ou em instituições financeiras devem ser
reconhecidos no resultado do período e
suas destinações devem ser tratadas de
acordo com norma estatutária ou
deliberação da assembleia geral.
▪ Ver Solução de Consulta Cosit nº 102

Solução de Consulta Cosit nº 102
❑Traz como fundamento a NBC T 10.8., já revogada;
❑Desconsidera a ITG-2004, item 10;
❑Desconsidera a IN RFB nº 971/2009, artigo 215,
inciso II;
❑Desconsidera a Resolução CNC nº 29/1986:
➢I
Os resultados das aplicações feitas pelas
Cooperativas no mercado financeiro serão levados à
conta de resultado, ficando a destinação definitiva a
critério da Assembleia Geral ou de norma estatutária.

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢ 12. Os dispêndios de assistência técnica, educacional e
social devem ser registrados em contas de resultado,
respeitando o regime de competência, e podem ser
absorvidos pela Reserva de Assistência Técnica,
Educacional e Social (Rates).
➢ 13. Os ajustes de períodos anteriores seguem a regra da
NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro ou a seção 10 da NBC TG 1000 e, para
fins de deliberação a ser tomada em assembleia, devem
ser apresentados em conta destacada no Patrimônio
Líquido.

DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS

(Reversão FATES/RATES)
INTERPRETAÇÃO ITG-2004: BASE DE CÁLCULO DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS
CONTAS
(=) SOBRA/LUCRO LÍQUIDO
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES
Realização Reserva de Reavaliação
(=) RESULTADO ABRANGENTE
Reversão RATES para Cobertura de Gastos
(=) BASE PARA DESTINAÇÕES
Reserva Legal 10%
RATES Estatutário 5%
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

Ato Cooperativo Não Cooperativo
(10.000.000)
7.000.000
7.000.000
(3.000.000)
8.000.000
5.000.000
(500.000)
(250.000)
4.250.000
-

2.017
TOTAL
(10.000.000)
7.000.000
7.000.000
(3.000.000)
8.000.000
5.000.000
(500.000)
(250.000)
4.250.000

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢ 18. O capital social da entidade cooperativa é formado
por quotas-partes, que devem ser registradas de forma
individualizada, no Patrimônio Líquido, podendo, para
tanto, serem utilizados registros auxiliares.
➢ 19. Os valores a restituir aos associados demitidos,
eliminados e excluídos devem ser transferidos para
contas passivas de capital social a restituir, assim que
a entidade cooperativa receber o pedido de demissão
ou deliberar pela eliminação ou exclusão do
cooperado, conforme disposto no § 4º do Art. 24 da Lei
nº 5.764/1971.

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢ 20. A conta de Sobras ou Perdas à disposição da Assembleia
Geral é uma conta de trânsito do resultado líquido do
período, classificada no Patrimônio Líquido da cooperativa.
➢ 21. Havendo disposição estatutária para a distribuição
total ou parcial das sobras, o valor deve ser registrado no
passivo, no encerramento do exercício social.
➢ 22. O registro do rateio de perdas entre os associados deve
ser feito individualmente em contas do Ativo.
➢ 23. As Demonstrações Contábeis devem ser elaboradas,
segundo a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações
Contábeis ou a NBC TG 1000, adotando as contas e
nomenclaturas (terminologias) próprias das entidades
cooperativas definidas nesta interpretação.

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢ 24. As notas explicativas devem conter, além das
previstas nas Normas Brasileiras de Contabilidade,
as seguintes informações:
✓ (a) se não discriminados nas demonstrações
próprias, devem ser elaborados quadros com a
composição dos saldos (ativos e passivos) e
transações (ingressos e receitas, repasse aos
associados, dispêndios, custos e despesas) com
partes relacionadas, associados e não associados,
desdobrados conforme a natureza das operações;

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢ 24. As notas explicativas devem conter, além das
previstas nas Normas Brasileiras de Contabilidade,
as seguintes informações:
✓ (b) discriminação dos fundos e reservas,
detalhando sua natureza, finalidade e forma de
utilização;
✓ (c) composição, forma e prazo de realização das
perdas registradas no Ativo; e
✓ (d) informações dos juros sobre as quotas do capital
integralizado, conforme previsão estatutária.

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

▪ Como uma forma de interpretação da ITG 2004 a OCB
publicou uma cartilha com os comentários desta
norma, disponível em:
http://www.sescooprs.coop.br/app/uploads/2018/10/cartilha-itg.pdf

▪ Da mesma forma, publicou também cartilha tratando
sobre
os
CFOP’s
específicos
às
sociedades
cooperativas:
http://www.sescooprs.coop.br/app/uploads/2018/10/cartilha-cfops.pdf
Comentários sobre a ITG-2004, pela equipe DSM:
http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-eartigos/postagem.php?id=931

PRR/FUNRURAL
❑Possíveis Efeitos nas Demonstrações
Contábeis
a) Situação com Liminar (da Cooperativa) para não fazer
retenção;
b) Situação com Liminar (dos Produtores) para não fazer
retenção;

c) Situação com Liminar, com retenção e depósito judicial;
d) Situação com retenção e recolhimentos;

FUNRURAL SOBRE EXPORTAÇÕES
➢Constituição Federal, Art 149, §2º, I
➢ Emenda Constitucional nº 33/2001
➢ Instrução Normativa RFB nº 971/2009
• Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata
este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação de
produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de
dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2º do
art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda
Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 2001.
• § 1º Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando
a produção é comercializada diretamente com adquirente
domiciliado no exterior.

FUNRURAL SOBRE EXPORTAÇÕES
➢ Instrução Normativa RFB nº 971/2009
• § 2º A receita decorrente de comercialização com
empresa constituída e em funcionamento no País é
considerada receita proveniente do comércio interno
e não de exportação, independentemente da
destinação que esta dará ao produto.
• § 3º O disposto no caput não se aplica à contribuição
devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), por se tratar de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas.

ATUALIZAÇÕES NORMATIVAS EM 2018
❑LEI Nº 13.670/2018
❑IN RFB Nº 1.810/2018
➢ Impossibilidade de compensação do IRPJ e
CSLL mensais por estimativa, com créditos
tributários, através de PER/DCOMP;
➢ O artigo 26 desta lei permitiu a
compensação
cruzada
dos
créditos
tributários, com débitos perante a
previdência social;

ATOS NORMATIVOS 2018
❑PORTARIA MF Nº 277, de 07/06/2018
➢ Para 65 súmulas do CARF foi atribuído efeito vinculante em
relação
a
toda
Administração
Tributária
Federal.
As súmulas do CARF, de um modo geral, são de observância
obrigatória apenas pelos membros dos colegiados do órgão.
Entretanto aquelas às quais é atribuído efeito vinculante por
ato do Ministro de Estado da Fazenda, passam a vincular a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.
➢ Correção em PIS/Cofins – “No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei
nº 10.833, de 2003”. Convertida na súmula nº 125.

CORREÇÃO CRÉDITOS PIS E COFINS
❑DECISÃO STJ
➢ Por maioria, os ministros da 1ª Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) entenderam que o
termo inicial da correção monetária em casos de
ressarcimento de tributos pelo Fisco é passados
360 dias do protocolo, e não o momento do
protocolo do pedido de ressarcimento pelo
contribuinte.
➢ https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stj-definetermo-inicial-da-correcao-monetaria-para-ressarcimento-de-tributo26022018

BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS
❑RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706
➢ Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar
o RE 574.706 pela sistemática da repercussão
geral, firmou a tese de que "o ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência
do PIS e da Cofins".
✓ Tese deve ser ampliada para a exclusão do
ISS na base de cálculo do PIS/COFINS; e
✓ Exclusão do PIS e Cofins na sua própria base
de cálculo.

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT nº 13, de 18/10/18

➢ Foi publicada no site da Receita Federal a Solução
de Consulta Interna Cosit nº 13, de 18 de outubro
de 2018, que dispõe sobre os critérios e
procedimentos a serem observados para fins de
exclusão do ICMS na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), no regime cumulativo ou não cumulativo,
à luz do julgamento do Recurso Extraordinário nº
574.706/PR pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT nº 13, de 18/10/18
➢ Texto integral da solução de consulta
➢ http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&i
dAto=95936
➢ Solução de consulta define critérios para exclusão do ICMS na base de
cálculo de PIS/Pasep e Cofins
➢ http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/outubro/publicadasolucao-de-consulta-definindo-criterios-para-exclusao-do-icms-na-base-decalculo-de-pis-pasep-e-cofins
➢ Nota de Esclarecimento da Solução de Consulta Interna Cosit nº 13
➢ http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-e-artigos/postagem.php?id=930
➢ Justiça exclui ICMS destacado em nota fiscal do cálculo do PIS/Cofins
➢ https://portalcontabilsc.com.br/noticias/justica-exclui-icms-destacado-em-notafiscal-do-calculo-do-pis-cofins/
➢ STF afirma que o ICMS a ser excluído da base do PIS e da COFINS é o
destacado na Nota Fiscal
➢ https://portalcontabilsc.com.br/noticias/stf-afirma-que-o-icms-a-ser-excluido-dabase-do-pis-e-da-cofins-e-o-destacado-na-nota-fiscal/

ASPECTOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS
➢Apuração do Resultado Tributável: Lucro
Real X Lucro Presumido;
➢Resultado das Aplicações Financeiras;
➢Ganho de Capital: Venda Imobilizado;
➢Alienação de Investimentos;
➢Compensação de Prejuízos Fiscais;
➢Tributação das Sobras Distribuídas ou
Capitalizadas.

ASPECTOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS

▪ LUCRO REAL
➢ Faturamento anual acima de R$ 78 milhões;
➢ Cooperativas de Créditos: Obrigatoriedade Lucro
Real;
➢ Tributação com base no lucro trimestral;
➢ Opção de pagamento mensal por estimativa:
Receita bruta ou balanço de redução/suspensão.
➢ Escrituração LALUR.

ASPECTOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS

▪ PRESUMIDO
➢PJ´s não obrigadas ao Lucro Real;
➢Faturamento inferior a R$ 78 milhões;
➢Tributação Trimestral definitiva;
➢Impossibilidade de compensar prejuízos
fiscais;
➢Somente tributa atos não cooperativos.

IRPJ e CSLL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
➢ Súmula 262 do STJ:
“Incide o Imposto de Renda sobre o resultado
das aplicações financeiras realizadas pelas
cooperativas”.
➢ As Cooperativas não podem optar pela tributação
exclusiva na fonte;
➢ Aproveitamento do IRRF;
➢ Dedutibilidade das despesas financeiras, na
proporção das operações associados/terceiros;
➢ Tese de dedução do custo de captação.

IRPJ e CSLL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NOTA COSIT Nº 33 DE 19/03/2012
➢ 3.4. A interessada pleiteia que, ao apurar o IRPJ, os custos
de captação de empréstimos e financiamentos
classificados como “despesas financeiras” possam ser
deduzidos na apuração do lucro tributável.
➢ 3.5. Esses custos, entretanto, se revelam como resultado
de atos cooperativos, como, por exemplo, empréstimos
para aumentar o seu capital de giro ou mesmo um
financiamento para a construção da sede da cooperativa,
ou seja, representam custos para manutenção das
atividades habituais de uma organização.

IRPJ e CSLL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
NOTA COSIT Nº 33 DE 19/03/2012

➢ 3.6. Assim, a não possibilidade de computo dos
custos de captação de empréstimos e
financiamentos como despesas vem do fato de
que as receitas e as despesas dos atos
cooperativos não podem ser utilizadas para a
apuração do IRPJ.
➢ 3.7. Conclui-se, portanto, que as receitas das
aplicações
financeiras
das
cooperativas
representam ato não cooperativo, não podendo ser
deduzidas despesas próprias da atividade com
associado.

IRPJ e CSLL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CARF – Acórdão 1301-002.082 – 06/07/2016
COOPERATIVAS.
RESULTADOS
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS
FINANCEIRAS. INERÊNCIA CONGÊNITA
Sem a comprovação das despesas financeiras
umbilicalmente
inerentes
e
diretamente
vinculadas, por um nexo imediato de necessidade
congênita à geração das receitas financeiras
tributadas, não há como aprovar a pretensão de
deduzir aquelas despesas.

IRPJ e CSLL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
➢ CSLL também incide sobre o resultado das
aplicações financeiras...
➢ Ganho das aplicações vai para o RATES ou não?
a) Res. CNC 29/86: Os resultados das aplicações
feitas pelas cooperativas no mercado financeiro
serão levados à conta de resultados, ficando a
destinação definitiva a critério da AG ou norma
estatutária;
b) Ou seja, os rendimentos financeiros são
tributáveis, mas não são levados ao FATES
automaticamente (depende de norma estatutária
ou deliberação da AGO).

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
➢

◼
◼

◼

Os rendimentos das aplicações financeiras quando
distribuídos aos associados não integram a base de cálculo do
INSS:
IN RFB nº 971/2009:
Art. 215. As bases de cálculo previstas nos arts. 213 e 214,
observados os limites mínimo e máximo do salário-decontribuição, definidos nos §§ 1º e 2º do art. 54, correspondem:
II - aos valores totais pagos, distribuídos ou creditados aos
cooperados, ainda que a título de sobras ou de antecipação de
sobras, exceto quando, comprovadamente, esse rendimento
seja decorrente de ganhos da cooperativa resultantes de
aplicação financeira, comercialização de produção própria ou
outro resultado cuja origem não seja a receita gerada pelo
trabalho do cooperado;

RESULTADO APLICAÇÕES FINANCEIRAS
◼

Considerando que o resultado das aplicações
financeiras são considerados “lucros tributáveis”
nas Cooperativas, conforme súmula 262 do STJ, e
admitindo que tais rendimentos podem ser
distribuídos aos cooperados, em conformidade com
a Resolução CNC 29/86, nos parece claro que o
artigo 10 da Lei nº 9.249/95 autoriza a sua
distribuição sem a incidência de imposto de renda
na fonte, bem como a não tributação na
declaração do beneficiário de tais rendimentos.

GANHO DE CAPITAL - IMOBILIZADO
CARF Acórdão 1302-001.087 de 24/07/2013

COOPERATIVA.
VENDA
DE
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL. ATO COOPERADO. NÃO CONFIGURADO.
A Lei 5.764/71 não cria uma não-incidência em função da
pessoa (subjetiva), mas sim em função do ato praticado
(objetiva), de tal forma que só há falar em não-incidência
tributária quando o ato for praticado entre a cooperativa e
seus associados (art. 79), razão pela qual, fora dessa
hipótese, a cooperativa sofre tributação como qualquer outra
pessoa jurídica. A venda de estabelecimento industrial não
pode ser enquadrada como ato cooperativo, já que se trata de
atividade não-operacional.

GANHO DE CAPITAL - IMOBILIZADO
Acórdão CARF 1301-002.082 de 06/07/2016

COOPERATIVA. GANHO DE CAPITAL. ATO NÃO
COOPERATIVO
Não há como ratear o ganho de capital, como se
houvesse uma parte atribuível a ato cooperativo e
outra parte a ato não cooperativo. A venda de bens
do ativo permanente da qual decorra ganho de
capital não é ato inerente às finalidades da
cooperativa. Como consequência, devem ser
integralmente tributadas.

COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS FISCAIS
▪ Atualmente, os prejuízos fiscais podem ser
compensados por prazo indeterminado, ou seja,
não há prescrição, todavia, deve-se observar o
limite de compensação de até 30% do lucro
tributável;
▪ Além disso, há de se observar que os prejuízos
(fiscais) não operacionais somente podem ser
compensados com lucro da mesma natureza, ou
seja, com lucro não operacional, exceto dentro do
próprio exercício, quando não existe esta restrição.
▪ ➔Ver IN RFB nº 1.700/2017, art. 203 à 211
▪ ➔Arts. 579 à 586, do Decreto nº 9.580/18.

TRIBUTAÇÃO DAS SOBRAS
▪ Lei nº 7.713/88: Tributação independe da denominação dos
rendimentos;
▪ IN RFB nº 15/2001: Constituem rendimentos tributáveis todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
▪ IN RFB nº 971/2009: aos valores totais pagos, distribuídos ou
creditados aos cooperados, ainda que a título de sobras ou de
antecipação de sobras;
▪ Lei nº 10.676/2003: As sobras distribuídas ou capitalizadas são
consideradas renda tributável na declaração dos sócios;

▪ O art. 10 da Lei nº 9.249/95, somente é aplicável em relação ao
lucro das pessoas jurídicas, que não é o caso das sobras
apuradas pelas Cooperativas;
▪ HIROMI HIGUCHI: No momento da distribuição ou capitalização
da sobra o valor correspondente torna-se renda do cooperado;

JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL
❑ Previsão dos juros no art. 24, § 3° da Lei nº 5.764/71: Até
12% ao ano;
❑ Cooperativas de Crédito: LC 130/2009, taxa Selic;

❑ Resolução CNC nº 18/1978: Somente remunera juros ao
capital quando forem apuradas sobras;
❑ Art. 348 do RIR/99: Despesa é dedutível – Atual Decreto
nº 9.580/18, art. 357;
❑ Solução de Consulta Cosit 349/14: Coop. Crédito,
Tributação pela tabela progressiva...
❑ Diversas consultas, tributação exclusiva na fonte;
❑ Tributação na disponibilidade econômica ou jurídica da
renda.

ENCERRAMENTO DE BALANÇOS

AJUSTES CONTÁBEIS
X
TRATAMENTO FISCAL

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

❑
a)
b)
c)
d)

Conjunto de Demonstrações Contábeis:
balanço patrimonial ao final do período;
demonstração das sobras ou perdas;
demonstração do resultado abrangente do período;
demonstração das mutações do patrimônio líquido do
período;
e) demonstração dos fluxos de caixa do período;
f) demonstração do valor adicionado do período, conforme
NBC T 3.7 - Demonstração do Valor Adicionado, se exigido
legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se
apresentada voluntariamente;
g) notas explicativas, compreendendo um resumo das
políticas contábeis significativas e outras informações
explanatórias;
➔ Modelo em anexo.

DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS

(Não Reversão RATES Terceiros)
NÃO REVERSÃO FATES NAS OPERAÇÕES COM TERCEIROS
CONTAS
(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES
Realização Reserva de Reavaliação
(=) RESULTADO ABRANGENTE
Reversão RATES para Cobertura de Gastos
Formação Reserva Incentivos Fiscais
(=) BASE PARA DESTINAÇÕES
Reserva Legal 50%
RATES Legal e Estatutário
Reserva de Investimentos e Desenvolvimento
Antecipação de Sobras
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

Ato Cooperativo Não Cooperativo
20.571.159
5.541.802
1.568.854
186.460
1.568.854
186.460
22.140.013
5.728.262
5.917.540
(3.648.554)
(481.410)
24.408.999
5.246.851
(12.204.499)
(2.440.900)
(5.246.851)
(2.469.011)
(5.902.192)
1.392.397
-

2.017
TOTAL
26.112.960
1.755.314
1.755.314
27.868.274
5.917.540
(4.129.964)
29.655.850
(12.204.499)
(7.687.751)
(2.469.011)
(5.902.192)
1.392.397

DESTINAÇÕES LEGAIS/ESTATUTÁRIAS

(Destinação Resultado Aplic. Financ.)
RECLASSIFICAÇÃO RESULTADO FINANCEIRO: EXEMPLO HIPOTÉTICO
CONTAS
(=) SOBRA E LUCRO LÍQUIDO
(+/-) DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES
Realização Reserva de Reavaliação
(=) RESULTADO ABRANGENTE
Reversão RATES para Cobertura de Gastos
Formação Reserva Incentivos Fiscais
Reclassificação Resultado Aplic. Financeiras
(=) BASE PARA DESTINAÇÕES
Reserva Legal 50%
RATES Estatutário 10%
Reserva de Investimentos e Desenvolvimento
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

Ato Cooperativo Não Cooperativo
20.000.000
6.000.000
1.500.000
200.000
1.500.000
200.000
21.500.000
6.200.000
6.000.000
(3.500.000)
(500.000)
4.000.000
(4.000.000)
28.000.000
1.700.000
(14.000.000)
(2.800.000)
(1.700.000)
(2.000.000)
9.200.000
-

2.017
TOTAL
26.000.000
1.700.000
1.700.000
27.700.000
6.000.000
(4.000.000)
29.700.000
(14.000.000)
(4.500.000)
(2.000.000)
9.200.000

NOTAS EXPLICATIVAS
❑Modelo do Manual de Contabilidade para
Cooperativas Agropecuárias;
❑Modelo para todos os Ramos
➢ Contexto Operacional;
➢ Elaboração e Apresentação das Demonstrações;
➢ Principais Práticas Contábeis;
➢ Detalhamento de Saldos;
➢ Outras Informações.
➔ Modelo.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
❑PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO:
➢ Mensagem;
➢ Cenário Macroeconômico;
➢ Desempenho Operacional;
➢ Novos Negócios;
➢ Desempenho Econômico-Financeiro;
➢ Gestão;
➢ Demais Assuntos;
➢ Agradecimentos.
➔ Roteiro

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
➢ As Cooperativas de Grande Porte e aquelas sujeitas às normas
da ANS, devem adotar o conjunto completo das normas
contábeis (NBC TG´s);
➢ As Cooperativas sujeitas às Normas da ANEEL, além da
elaboração da contabilidade pelo padrão IFRS, devem elaborar
as Demonstrações Contábeis Regulatórias, observando regras
próprias da ANEEL;
➢ Cooperativas de Crédito seguem o modelo contábil do Sistema
Financeiro, com observância das NBC TG´s devidamente
homologadas pelo BACEN;
➢ Demais Cooperativas adotam a NBC TG 1.000: Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas.
➢ Ver relação completa das normas e correlação com CPC:
http://cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/02/NBC_TG_GERAL_COMPLETAS_12112015.pdf

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS
➢ Valor Recuperável de um Ativo ou de unidade
geradora de caixa é o maior montante entre o seu valor
justo líquido de despesa de venda e o seu valor em
uso.
➢Unidade Geradora de Caixa é o menor
identificável de ativos que gera entradas de
entradas essas que são em grande
independentes das entradas de caixa de outros
ou outros grupos de ativos.

grupo
caixa,
parte
ativos

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS
Fontes Internas:
➢Evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um
ativo.

➢O ativo se torna inativo ou ocioso.
➢Planos para descontinuidade ou reestruturação da operação à
qual um ativo pertence.
➢Planos para baixa de ativo antes da data anteriormente
esperada e reavaliação da vida útil de ativo como finita ao invés
de indefinida.
➢ Desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o
esperado.

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS
Fontes Externas:
➢Indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu
significativamente durante o período, mais do que seria de se
esperar como resultado da passagem do tempo ou do uso
normal.
➢Mudanças significativas no ambiente tecnológico, de mercado,
econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado
para o qual o ativo é utilizado.
➢As taxas de juros aumentaram, e esses aumentos afetarão a
taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um
ativo e diminuirão materialmente o valor recuperável do ativo.

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS

AVALIAÇÃO INDICATIVOS FALTA DE RECUPERABILIDADE

NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR
RECUPERÁVEL DE ATIVOS
❑ Redução ao Valor Recuperável: EXEMPLOS
▪ A Cooperativa desativou uma Fábrica de Rações, pois construiu uma
nova Fábrica que atende plenamente a necessidade de produção e

respectiva demanda. A Fábrica antiga está sucateada e não tem
interessados na compra dos equipamentos;
▪ A Cooperativa entrou em processo de auto liquidação e paralisou as

suas atividades operacionais. Existe forte concorrência no mercado e
os cooperados passaram a vender a produção para outras Indústrias
(compradores). O valor de venda do imobilizado é menor que o valor
contábil.

NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR
RECUPERÁVEL DE ATIVOS
❑ Redução ao Valor Recuperável: EXEMPLOS

▪ Cooperativa que investiu num novo Software para atender

às necessidades administrativas, processos de gestão e
controles internos, porém, no meio do processo de
implantação, desistiu e retomou o sistema antigo. Todos
os gastos já realizados tiveram que ser baixados

imediatamente, pois houve rescisão do contrato, sem
perspectivas de recuperação dos valores investidos.

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS

❑ Lei nº 12.973/14:
➢ Art. 32.
O contribuinte poderá reconhecer na
apuração do lucro real somente os valores
contabilizados como redução ao valor recuperável de
ativos que não tenham sido objeto de reversão,
quando ocorrer a alienação ou baixa do bem
correspondente.
➢ Ou seja, a provisão para ajuste ao valor recuperável é
indedutível quando constituída, mas fará parte do
custo quando ocorrer a baixa do bem.
➢ Art. 129 e 130 da IN RFB nº 1.700/2017
➢ Art. 345, do Decreto nº 9.580/18

ESTIMATIVA PERDAS DE CRÉDITOS
No contexto das normas contábeis PROVISÃO
significa um passivo de prazo ou de valor incertos,
portanto, mais adequado nos referirmos ao termo
ESTIMATIVA DE PERDAS DE CRÉDITOS DE
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.
Regramento na Lei 9.430/96, mais precisamente o
capítulo III, alterada pela Lei 13.097/15, que trata
especificamente das perdas no recebimento de
créditos com destaque para a dedução, o registro
contábil, os encargos financeiros de créditos vencidos,
créditos recuperados, etc.

CRÉDITOS INCOBRÁVEIS
REGRAS PARA A DEDUTIBILIDADE FISCAL – Lei 9.430/96:
Art. 9º As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como
despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1º Poderão ser registrados como perda os créditos:

I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do Poder
Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por operação, vencidos há mais de um ano,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias;

Art. 347 à 351, do Decreto nº 9.580/18.

DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS
❑ADI RFB Nº 02, de 22/03/2018
➢ Art. 1º Para a determinação do lucro real e da
base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido somente podem ser deduzidos
como despesas os créditos decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas para os quais
tenham sido cumpridos os requisitos previstos no
art. 9º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos
sem que tenham sido liquidados pelo devedor.

ESTIMATIVA PERDAS DE CRÉDITOS
Aspectos Contábeis e Societários:

“Ativo é um recurso controlado pela entidade como
resultado de eventos passados e do qual se espera que
resultem benefícios econômicos futuros para a entidade.”
... se não oferecer uma concreta expectativa de benefício
econômico futuro para a entidade, que no caso é o
ingresso de recursos, não se caracteriza como ativo e,
portanto, deve ter os seus efeitos eliminados, seja através
do registro de uma estimativa de perda ou da baixa
definitiva do crédito.

ESTIMATIVA PERDAS DE CRÉDITOS
Mensuração e Reconhecimento
Mediante criteriosa análise de toda carteira de
recebíveis, sendo altamente recomendável que se
considere os seguintes elementos:
➢Inadimplência;

➢Qualidade da documentação representativa das
operações que deram origem ao crédito, pois pode
haver dificuldade para o seu reconhecimento na
esfera judicial. Exemplo: a falta de assinatura de
recebimento do produto no canhoto da DANFE;

ESTIMATIVA PERDAS DE CRÉDITOS
➢Também pode haver falhas que dificultem a sua
execução. Exemplo a falta de registro de uma CPR, a
ausência de assinatura da esposa em uma NPR;
➢Existência de garantias reais de valor compatível com o
valor do crédito;
➢Montantes de encargos debitados sobre o valor original,
que podem não ser admitidos pelo poder judiciário;
➢Renegociações que tenham sido feitas sem garantias
reais;
➢Em se tratando de produtores, se permanecem
produzindo e operando com a cooperativa;
➢Em se tratando de clientes, se permanecem no mercado
operando normalmente.

ESTIMATIVA PERDAS DE CRÉDITOS
Observações:
Qualidade do crédito – análise
formalidades/documentação.

de

crédito

e

Momento de mensurar a perda:
➢Na semana do encerramento do balanço?
➢Requer que seja desenvolvido um trabalho amplo,
envolvendo a área financeira, assessoria jurídica e
outras que detenham conhecimento a respeito dos
itens listados acima.

ESTIMATIVA PERDAS DE CRÉDITOS
Para as cooperativas que não realizam trabalhos
permanentes/periódicos de análise da estimativa de
perdas de créditos, uma alternativa é mensalmente
estimar e registrar um valor para ser ajustado ao final do
exercício, com o que se espera não haver “pressão” para
não fazer, em razão dos possíveis efeitos negativos sobre
os resultados.
Nos ambientes regulados (BACEN, ANS, ANEEL), via de
regra, se tem critérios objetivos estabelecidos,
normalmente em razão do tempo de inadimplência.

ESTIMATIVA PERDAS DE CRÉDITOS
No contexto dos trabalhos de auditoria, normalmente
aplicam-se os seguintes procedimentos:
✓ Análise das políticas de crédito e cobrança;
✓ Aplicação de testes sobre a documentação
representativa dos créditos;
✓ Análise de informações prestadas pelos advogados ;
✓ Leitura dos níveis de inadimplência;
✓ Análise dos valores mais representativos;
✓ Montante de encargos financeiros debitados no
contas a receber;
✓ Expectativa de receber uma análise detalhada da
administração.

ESTIMATIVA PERDAS DE CRÉDITOS
Créditos Vencidos – Registrados no Ativo Circulante
1. São realizáveis de fato?

2. Probabilidade de
praticamente certa?

perda

–

provável,

certa

ou

3. Possível – advogados mais gostam de classificar – não
ajuda.
Obs.: se realizáveis é necessário estimar o prazo de
realização para decidir por uma possível reclassificação
para o ARLP (NE).

ESTIMATIVA PERDAS DE CRÉDITOS
Cobrança Judicial:
➢Expectativa de realização no longo prazo – reclassificação
contábil;
➢Informações da assessoria jurídica – suporte estimativa
perdas;
➢Não requerem, necessariamente, o reconhecimento de
perdas;

➢Importância da conciliação das informações contábeis, do
sistema de controle auxiliar e das informações dos
advogados.

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
❑Situação dos Créditos Acumulados de ICMS:
✓ Prescrição;
✓ Possíveis glosas;
✓ Restrições da legislação;
✓ Necessidade de homologação;
✓ Deságio na venda e/ou transferência do crédito;

✓ Se for o caso, provisionar honorários para a
recuperação dos créditos.

CRÉDITOS ICMS COMPRA IMOBILIZADO
NBC TG 27

O custo de um item do ativo imobilizado compreende:
▪ Seu preço de aquisição, acrescido de impostos de
importação e impostos não recuperáveis sobre a
compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e
abatimentos;
▪ No momento do registro contábil do bem nem sempre
se sabe o quanto do crédito será possível de ser
utilizado.

CRÉDITOS ICMS COMPRA IMOBILIZADO
➢Valendo-se de dados históricos e de projeções, pode-se
estimar com certa segurança a proporção do crédito que
será utilizado.

➢Trata-se de uma estimativa e como tal estará sujeita a
variação/ajuste, portanto, o registro inicial do crédito
poderá ser feito com base na melhor estimativa e,
posteriormente, ajustado a medida que os valores
efetivamente recuperados forem conhecidos.

CRÉDITOS ICMS COMPRA IMOBILIZADO

Poderia ser considerada válida
as seguintes alternativas:

➢ Segregar integralmente e, a medida que não
recupera registrar despesa?
➢ Não segregar e, a medida que recuperar registrar
receita?

CRÉDITOS PIS E COFINS – “Presumido Leite”
Lei 13.137 de 2015
Na compra do leite registra a entrada da matéria prima com
desconto do crédito presumido.
Sobre os montantes de crédito presumido existe
compromisso de aplicação de 5% em projetos, então é
necessário registrar no passivo essa obrigação, que pode
ser como provisão e a medida que realiza a aplicação
reverte a provisão. Com isso tem controle contábil do saldo
a aplicar.
Caso ocorrer de parte do leite ser comercializado in natura,
é necessário estornar parcela proporcional do crédito e
ajustar a provisão da obrigação no passivo.

CRÉDITOS PIS E COFINS – “Presumido Leite”
É importante que no ativo o registro dos créditos
presumidos sejam feitos em contas específicas, para
vinculação no plano referencial para a ECF.
A medida que forem realizados os gastos, registra em
contas específicas no sistema de resultado e reverte a
provisão.

Recomenda-se também, em relação aos créditos não
realizados financeiramente no exercício, que sejam
destinados para uma reserva, evitando que sejam
colocados à disposição da AG dos cooperados antes de
serem realizados. Isso pode ser estatutário ou por
deliberação da AGO.

CRÉDITOS PIS E COFINS – “Presumido Leite”

PIS E COFINS S/CRÉDITO PRESUMIDO
➢ Um crédito presumido apurado com base em uma compra, por
exemplo, terá o mesmo impacto de um crédito normal, ou seja,
reduzirá o custo da mercadoria adquirida. Consequentemente,
não há preocupações quanto à geração de receita e à incidência
do PIS e da COFINS;
➢ Quando o crédito presumido é calculado com base nas saídas
da empresa, caso comum no ICMS, teremos como contrapartida
uma conta de resultado. E toda vez que creditamos uma conta
de resultado temos uma receita contábil;
➢ Exceção: Subvenção de investimento.
➢ Repercussão geral no STF: RE 835.818 (Indefinido)
• http://www.dsmconsultores.com.br/noticias-eartigos/postagem.php?id=604

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS: JUROS SELIC
➢ TRIBUTAÇÃO DOS JUROS SELIC:
➢ Sobre saldos negativos de IRPJ e CSLL e/ou pagamentos
indevidos, a legislação prevê incidência da Selic;
➢ No caso de créditos de IPI, PIS e COFINS, não há previsão legal
para o pagamento, porém, a Justiça tem reconhecido o
direito;
➢ A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, entendeu
que a correção monetária para o ressarcimento de tributos tem
seu termo inicial a partir do esgotamento do prazo de 360 dias do
qual dispõe a Administração Pública para apreciar o pedido
formulado pelo contribuinte. REsp 1.461.607
➢ https://www.conjur.com.br/dl/stj-estabelece-termo-inicialcorrecao.pdf

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

NBC TG 47:
Vigência será definida pelos órgãos reguladores que o
aprovar e para o pleno atendimento às normas
internacionais de contabilidade a entidade deve aplicar esta
norma para períodos anuais iniciados em, ou após, 1º de
janeiro de 2018.
❑

Esta norma substitui as seguintes normas e interpretações
técnicas:

✓ CPC 17 – Contratos de Construção;
✓ CPC 30 – Receitas;
✓ Interpretação A – Programa de Fidelidade com o Cliente, anexa ao CPC
30;
✓ ICPC 02 – Contrato de Construção do Setor Imobiliário;
✓ ICPC 11 – Recebimento em Transferência de Ativos dos Clientes; e
✓ Interpretação B – Receita – Transação de Permuta Envolvendo Serviços
de Publicidade, anexa ao CPC 30.

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

Esta norma utiliza os termos “ativo de contrato” e
“passivo de contrato”, mas não proíbe a
entidade de utilizar descrições alternativas no
balanço patrimonial para esses itens. Se a
entidade utilizar uma descrição alternativa para
ativo de contrato, a entidade deve fornecer
informações suficientes para que o usuário das
demonstrações
contábeis
diferencie
entre
recebíveis e ativos de contrato.

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

Ativo de Contrato:

Direito da entidade à contraprestação em troca de bens ou
serviços que a entidade transferiu ao cliente quando esse
direito está condicionado a algo além da passagem do
tempo (por exemplo, desempenho futuro da entidade).
Passivo de Contrato:
Obrigação da entidade de transferir bens ou serviços ao
cliente, em relação aos quais a entidade recebeu
contraprestação do (ou o valor é devido pelo) cliente.

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

Para fins de aplicação desta norma, um contrato não existe
se cada parte do contrato tiver o direito incondicional de
rescindir inteiramente o contrato não cumprido, sem
compensar a outra parte (ou partes). O contrato está
inteiramente não cumprido se ambos os critérios a seguir
forem atendidos:
➢a entidade ainda não transferiu nenhum bem ou serviço
prometido ao cliente; e
➢a entidade ainda não recebeu e ainda não tem o direito
de receber qualquer contraprestação em troca dos bens
ou serviços.

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

Contabilizar somente quando todos os critérios a seguir forem
atendidos:
➢quando as partes do contrato aprovarem o contrato (por
escrito, verbalmente ou de acordo com outras práticas usuais
de negócios) e estiverem comprometidas em cumprir suas
respectivas obrigações;
➢quando a entidade puder identificar os direitos de cada parte
em relação aos bens ou serviços a serem transferidos;
➢quando a entidade puder identificar os termos de pagamento
para os bens ou serviços a serem transferidos;
➢quando o contrato possuir substância comercial (ou seja,
espera-se que o risco, a época ou o valor dos fluxos de caixa
futuros da entidade se modifiquem como resultado do
contrato); e

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

➢quando for provável que a entidade receberá a
contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou
serviços que serão transferidos ao cliente. Ao avaliar se
a possibilidade de recebimento do valor da
contraprestação é provável, a entidade deve considerar
apenas a capacidade e a intenção do cliente de pagar
esse valor da contraprestação quando devido. O valor
da contraprestação à qual a entidade tem direito pode
ser inferior ao preço declarado no contrato se a
contraprestação for variável, pois a entidade pode
oferecer ao cliente uma redução de preço (ver item 52).

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

A entidade deve reconhecer a contraprestação recebida
de cliente como passivo até que uma das hipóteses do
item 15 (receita) ocorra ou até que os critérios do item 9
(reconhecimento do contrato) sejam subsequentemente
atendidos (ver item 14).

Dependendo dos fatos e circunstâncias relativos ao
contrato, o passivo reconhecido representa a obrigação da
entidade de transferir bens ou serviços no futuro ou de
restituir a contraprestação recebida. Em qualquer dos
casos, o passivo deve ser mensurado pelo valor da
contraprestação recebida do cliente.

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

A entidade deve reconhecer receitas quando (ou à
medida que) a entidade satisfizer à obrigação de
desempenho ao transferir o bem ou o serviço (ou seja,
um ativo) prometido ao cliente. O ativo é considerado
transferido quando (ou à medida que) o cliente obtiver o
controle desse ativo.
Obs.: nas vendas para entrega futura deve permanecer a
prática de reconhecimento da receita quando da efetiva
entrega dos produtos, haja visto que enquanto
permanecerem nos armazéns da cooperativa o produtor
não possui o controle desse ativo, mesmo porque a
cooperativa poderá vende-lo para outro.

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

Após o início do contrato, o preço da transação pode
mudar por várias razões, incluindo a solução de
eventos incertos ou outras alterações nas
circunstâncias que alterem o valor da contraprestação
à qual a entidade espera ter direito em troca dos bens
ou serviços prometidos.
Obs.: Pode ser o caso dos contratos de compra e
venda de grãos, principalmente em relação ao valor
dos produtos em razão das flutuações de preços
cotados no mercado.

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

A entidade deve alocar às obrigações de desempenho do
contrato quaisquer alterações subsequentes no preço da
transação da mesma forma que no início do contrato.
Consequentemente, a entidade não deve realocar o preço
da transação para refletir alterações em preços de venda
individuais após o início do contrato. Valores alocados à
obrigação de desempenho satisfeita devem ser
reconhecidos como receita, ou como redução da receita, no
período em que o preço da transação mudar.
Obs.: Significa que em relação as obrigações satisfeitas as
variações de preço devem ir para o resultado e em relação
as obrigações não satisfeitas deve ser reconhecido em
conta patrimonial. Caso das Vendas Preços a Fixar.

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

Se o cliente pagar a contraprestação ou a entidade tiver
direito ao valor da contraprestação que seja incondicional
(ou seja, recebível), antes que a entidade transfira o bem
ou serviço ao cliente, a entidade deve apresentar o
contrato como passivo de contrato quando o pagamento for
efetuado ou o pagamento for devido (o que ocorrer antes).
Passivo de contrato é a obrigação da entidade de transferir
bens ou serviços ao cliente, em relação aos quais a
entidade recebeu a contraprestação do cliente ou o valor
da contraprestação for devido pelo cliente.

RECEITA DE CONTRATOS COM CLIENTES

Se a entidade concluir o desempenho por meio da
transferência de bens ou serviços ao cliente antes que o
cliente pague a contraprestação, ou antes que o
pagamento seja devido, a entidade deve apresentar o
contrato como ativo de contrato, excluindo quaisquer
valores apresentados como recebível.
Ativo de contrato é um direito da entidade à
contraprestação em troca de bens ou serviços que a
entidade transferiu ao cliente. A entidade deve avaliar um
ativo de contrato quanto à redução ao valor recuperável de
acordo com a NBC TG 48.

ARRENDAMENTO MERCANTIL: NBC TG 06

❑ CPC 06 (R1) – Vigente até 31.12.2018
❑ CPC 06 (R2) – Vigência a partir de 01.01.2019
➢ Identificação de arrendamento (itens B9 a B33)
➢ 9. Na celebração de contrato, a entidade deve avaliar se o contrato
é, ou contém, um arrendamento. O contrato é, ou contém, um
arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de ativo
identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.
Os itens B9 a B31 estabelecem orientação sobre a avaliação se o
contrato é, ou contém, um arrendamento.
➢ O arrendamento é classificado como arrendamento financeiro se
transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à
propriedade do ativo subjacente. O arrendamento é classificado como
arrendamento operacional se não transferir substancialmente todos os
riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente.

ARRENDAMENTO MERCANTIL: NBC TG 06 (R2)

❑ Arts 46 à 49 da Lei nº 12.973/2014:
➢ Poderão ser computadas na determinação do lucro real
da pessoa jurídica arrendatária as contraprestações
pagas ou creditadas por força de contrato de
arrendamento mercantil, referentes a bens móveis ou
imóveis intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização dos bens e serviços. O art. 13, inciso
VIII da Lei nº 9.249/95 (alterado) não permite a
dedutibilidade da depreciação dos bens objeto de
arrendamento mercantil.
➢ Art. 175 da IN RFB nº 1.700/2014.
➢ Art. 366 e 367, do Decreto nº 9.580/18.

SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL

❑ Observar a NBC TG 07 (R1) e Seção 24 da NBC TG
1000:
❑ A entidade deve mensurar as subvenções pelo valor
justo do ativo recebido ou recebível;
❑ A subvenção governamental é também designada
por: subsídio, incentivo fiscal, doação, prêmio, etc.
❑ A forma como a subvenção é recebida não influencia
no método de contabilização a ser adotado. Assim,
por exemplo, a contabilização deve ser a mesma
independentemente de a subvenção ser recebida
em dinheiro, bens ou como redução de passivo.

SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL

❑

❑

Uma
subvenção
governamental
deve
ser
reconhecida como receita ao longo do período
confrontada com as despesas que pretende
compensar, em base sistemática, desde que
atendidas às condições desta Norma. A subvenção
governamental não pode ser creditada diretamente
no patrimônio líquido.
Enquanto não atendidos os requisitos para
reconhecimento no resultado, a contrapartida da
subvenção governamental registrada no ativo deve
ser em conta específica do passivo.

SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL

❑ Art. 30 da Lei nº 12.973/2014:
➢ As subvenções para investimento, inclusive mediante
isenção ou redução de impostos, concedidas como
estímulo
à
implantação
ou
expansão
de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas
pelo Poder Público, não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada
em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da
Lei nº 6.404, de 1976 e atendias as demais regras
previstas no art. 30 da Lei nº 12.973/14.

SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL

❑ Art. 198 da IN RFB nº 1.700/2017:
➢ Art. 198. As subvenções para investimento, inclusive
mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo
poder público, reconhecidas no resultado com observância
das normas contábeis, não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que sejam registradas
na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº
6.404, de 1976, observado o disposto no art. 193 dessa
Lei, que somente poderá ser utilizada para:
➔ Ver incisos e parágrafos da IN...

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL
➢ Art. 30, Lei nº 12.973/2014, alterada pela LC
160/2017
➢ § 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeirofiscais relativos ao imposto previsto no inciso II
do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
➢ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2014/Lei/L12973.htm

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL
❑Decreto nº 9.580/18:
➢ Art. 523. As subvenções para investimento, inclusive por meio de isenção
ou de redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou à
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público não serão computadas para fins de determinação do lucro real,
desde que sejam registradas na reserva de lucros a que se refere o art.
195-A da Lei nº 6.404, de 1976, que somente poderá ser utilizada para (Lei
nº 12.973, de 2014, art. 30, caput):
➢ I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente as demais reservas de
lucros, à exceção da Reserva Legal, já tenham sido totalmente absorvidas;
ou
➢ II - aumento do capital social.
➢ § 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá
recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes (Lei nº 12.973, de 2014, art. 30, § 1º).

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL
❑Decreto nº 9.580/18:
➢ § 2º As doações e as subvenções de que trata o caput serão tributadas caso
não seja observado o disposto no § 1º ou seja dada destinação diversa
daquela prevista no caput, inclusive nas hipóteses de (Lei nº 12.973, de
2014, art. 30, § 2º):
➢ I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, por meio da redução do capital social, hipótese em que a base para
a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
➢ II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, por meio da redução do
capital social, nos cinco anos anteriores à data da doação ou da subvenção,
com capitalização posterior do valor da doação ou da subvenção, hipótese
em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor
total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções
governamentais para investimentos; ou
➢ III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL
❑Decreto nº 9.580/18:
➢ § 3º Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil
ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de
subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como
parcela de lucros nos termos estabelecidos no caput, esta deverá ocorrer à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes (Lei nº
12.973, de 2014, art. 30, § 3º).
➢ Disposição transitória quanto à pessoa jurídica sujeita ao Regime
Tributário de Transição
➢ Art. 524. Até 31 de dezembro de 2013, ou 31 de dezembro de 2014,
conforme disposto no art. 211, o valor das subvenções para investimento
concedidas pelo Poder Público, como estímulo à implantação ou à expansão
de empreendimentos econômicos por meio de doações, isenções ou
reduções de impostos não deve ser computado para fins de determinação
do lucro real se a pessoa jurídica sujeita ao RTT, nos termos estabelecidos
no art. 213, observou os procedimentos exigidos à época da concessão (Lei
nº 11.941, de 2009, art. 18).

ESTOQUES

❑Observar a NBC TG 16 (R1), aprovada pela
Resolução CFC nº 1.170/09;
❑No caso de PME, aplica-se a seção 13 da NBC
TG 1.000;
❑Importante confirmar os estoques através de
inventário físico e no caso de grãos fazer
cubagem;
❑Reconhecimento das sobras ou faltas;

AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES
❑ Produtos Agrícolas:
➢ Preferentemente o estoque deve ser avaliado pelo custo médio,
mas tem opção de avaliar pelo valor de mercado, ou seja, custo
de reposição. O critério é uma questão de política contábil;
❑ Tratamento das variações de preços:
➢ Em relação aos estoques adquiridos, apropriar sempre o custo
(baixa do estoque) pelo custo médio, preservando a margem
real de comercialização na contabilidade (ReceitaXCusto);
➢ As diferenças de preço, em relação ao valor de mercado,
reconhecer como variação monetária ativa ou passiva;
❑ As variações de preços podem ser neutralizadas para fins
tributários, cfe Lei 12.973/14 e IN 1.700/17.

ESTOQUES DE ASSOCIADOS em Depósito
❑Os produtos de associados em depósito devem ser
contabilizados porque representam ativos;
❑Ativo é um recurso controlado pela entidade
como resultado de eventos passados e do qual
se espera que benefícios econômicos futuros
fluam para a entidade;
❑Os produtos mantidos no estoque devem ser
avaliados ao preço de mercado (ativo e passivo);
❑No caso do produto ser vendido antes de adquirido,
permanece apenas a obrigação no passivo;

ESTOQUES: Ajustes Fiscais
❑Dispositivos da Lei nº 12.973/2014:
➢ Serão aplicadas as regras nas respectivas
situações correspondentes a:
➢ Ajuste a Valor Justo;
➢ Ajuste a Valor Presente;
➢ Custo de Empréstimo;
➢ Ajuste a Valor Recuperável de Ativos.
➔Estas mesmas regras da IN RFB nº
1.700/2017 ser observadas.
➔Arts. 340 à 310, Decreto nº 9.580/18.

ESTOQUES – “NBC TG 16”
➢Valor realizável líquido é o preço de venda estimado
no curso normal dos negócios deduzido dos custos
estimados para sua conclusão e dos gastos estimados
necessários para se concretizar a venda.
➢Valor justo líquido de despesa de venda é o montante
a ser obtido pela venda de um ativo ou de unidade
geradora de caixa em transações em bases
comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas,
menos as despesas estimadas de venda.

ESTOQUES – “NBC TG 16”
Esta Norma não se aplica, entre outras situações, à
mensuração dos estoques mantidos por:
➢Produtores de Produtos Agrícolas e Florestais: na
medida em que mensurarem os Produtos Agrícolas após
a colheita pelo valor realizável líquido.
➢Comerciantes de Commodities: que mensurem seus
estoques de Produtos Agrícolas pelo valor justo
deduzido dos custos de venda.

Obs.: as alterações de valor devem ser reconhecidas no
resultado.

ESTOQUES – “NBC TG 16”
A questão fundamental na contabilização dos estoques é
quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e
mantido nos registros até que as respectivas receitas
sejam reconhecidas.
O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de
aquisição e de transformação, bem como outros custos
incorridos para trazer os estoques à sua condição e
localização atuais.

Os estoques objeto desta Norma devem ser mensurados
pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois
o menor.

ESTOQUES – “NBC TG 16”

Questionamentos:

➢Os custos de fretes para transferência de produtos
agrícolas de um local para outro podem, devem ou não
devem ser incorporados no custo dos produtos?
➢Os gastos com recebimento, limpeza, secagem e
armazenagem de grãos podem, devem ou não devem
ser incorporados no custo dos produtos?

ESTOQUES – “NBC TG 16”
Fretes de Transferência:
- Agrega ou não agrega valor ao produto?
- A mensuração dos estoques é pelo custo ou ao valor de
mercado?
Nos casos em que a nova localização do produto agrega
valor, como por exemplo o frete para levar produto ao Porto,
o valor não deve ser apropriado ao resultado antes do
reconhecimento da receita, mas é preciso definir se
incorpora no custo ou se difere para o reconhecimento como
despesa quando da venda.
Cuidado: se diferir a despesa e avaliar o estoque ao valor
de mercado

ESTOQUES – “NBC TG 16”
Gastos com Processos Recebimento, Armazenagem e
Expedição:

-

Referem-se a prestação de serviços?
Agregam valor ao produto?
Mensuração pelo custo ou valor de mercado?
São possíveis de serem mensurados?

Esses gastos tem sido, tradicionalmente, reconhecidos
como despesas quando incorridos, mas tem cooperativa
que adota a prática de incorporar no custo/valor dos
estoques esses gastos.

ESTOQUES – “NBC TG 16”
Gastos como Custo dos Serviços Prestados:
✓ Certas cooperativas cobram pela prestação de serviços e
repassam aos cooperados o valor de venda.
✓ É preciso estabelecer o limite da prestação dos serviços,
se contemplar a armazenagem é possível que todos os
gastos tenham que ser classificados como custo dos
serviços prestados.

✓ Se contemplar apenas os serviços de recebimento,
limpeza e classificação a segregação do custo dos
serviços requer controle maior.

ESTOQUES – “NBC TG 16”
Gastos como Custo dos Produtos:
A
prática
de
incorporação
no
custo pode levar a
distorções
no
resultado financeiro,
especialmente
no
período que antecede
a compra (safras a
liquidar no passivo).

ESTOQUES – “NBC TG 16”

No caso da cooperativa
trabalhar com custo
médio para os estoques
próprios,
também
haverá dificuldade em
razão dos gastos com
recebimento, limpeza e
secagem normalmente
ocorrerem antes da
compra.

ESTOQUES – “NBC TG 16”
A NBC TG 16 também estabelece que os estoques que
compreendam o produto agrícola que a entidade tenha
colhido, proveniente dos seus ativos biológicos, devem ser
mensurados no reconhecimento inicial pelo seu valor justo
deduzido dos gastos estimados no ponto de venda no
momento da colheita.

ESTOQUES – “NBC TG 16”
Podem surgir provisões resultantes de contratos firmes
de venda superiores às quantidades de estoques
existentes ou de contratos firmes de compra em
andamento se as aquisições adicionais.

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢ 14. Os saldos de estoque, contas a receber e contas a
pagar decorrentes das operações realizadas com os
associados, devem ser apresentados em contas
individualizadas que os identifiquem.
➢ 15. Os produtos recebidos dos associados com preço a
fixar devem ser registrados contabilmente em conta
própria, individualizada, em conta de estoque, desde que
atenda a definição de ativo do item 4.4 da NBC TG
ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro,
e sua contrapartida em conta de passivo, mensurados ao
valor justo, podendo ser utilizados registros auxiliares.

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢ 16. Se os produtos recebidos dos associados com
preço a fixar forem industrializados, consumidos ou
vendidos antes da sua fixação de preço pelo
cooperado, o custo deve ser imediatamente
reconhecido em conta de estoque de produtos

acabados quando industrializado e em conta de
resultado quando consumido ou vendido, e a
obrigação deve ser mantida no passivo.
➢ 17. Os ajustes decorrentes de variação de preço,
após a baixa dos estoques, devem ser classificados
como ingresso ou dispêndio operacional.

ATIVO BIOLÓGICO e Produto Agrícola
❑ A NBC TG 29 (R2), aprovada pela resolução
1.186/09, disciplina as regras contábeis no
conjunto das IFRS Gerais;
❑ A seção 34 da NBC TG 1000 determina que os
ativos biológicos, para os quais o valor justo é
prontamente determinável sem custo e esforço
excessivo, são mensurados pelo valor justo
menos o custo de venda;

ESTOQUES - ATIVO BIOLÓGICO
MENSURAÇÃO

CUSTO

VALOR JUSTO

Menos depreciação e
perda por recuperabilidade

Mensurável de forma
confiável

RESULTADO

ATIVO BIOLÓGICO e Produto Agrícola
❑Exemplos de Ativos Biológicos:
✓ Criações próprias de animais, tais como:
Suínos, Aves, Matrizes, etc...
✓ Plantações de Cana-de-açúcar, algodão, etc...
✓ Vacas para reprodução ou para produção de
leite;
✓ Touros reprodutores;
✓ Árvores para Reflorestamento;
✓ Plantas para produção de frutas;
✓ Lavouras para produção de sementes...

ATIVO BIOLÓGICO e Produto Agrícola
❑ Arts. 13 e 14 da Lei nº 12.973/2014:
✓ Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo
com base no valor justo não será computado na determinação
do lucro real desde que o respectivo aumento no valor do ativo
ou a redução no valor do passivo seja evidenciado
contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.
✓ Art. 14. A perda decorrente de avaliação de ativo ou passivo
com base no valor justo somente poderá ser computada na
determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado,
inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou
baixado, e desde que a respectiva redução no valor do ativo ou
aumento no valor do passivo seja evidenciada contabilmente
em subconta vinculada ao ativo ou passivo.
➢ Art. 388, do Decreto nº 9.580/18

CUSTO DE EMPRÉSTIMOS: ATIVO QUALIFICÁVEL
❑ Segundo o item 8 da NBC TG 20 (R1), a entidade
deve capitalizar os custos de empréstimo que são
diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à
produção de ativo qualificável como parte do custo do
ativo. A entidade deve reconhecer os outros custos de
empréstimos como despesa no período em que são
incorridos.
❑ No caso das Empresas de Pequeno e Médio Porte,
essa regra não é aplicável, portanto, os encargos
financeiros de empréstimos serão sempre apropriados
na despesa, segundo o regime de competência;

ATIVO QUALIFICÁVEL
❑ Conceito:
Ativo
qualificável
é
um
ativo
que,
necessariamente, demanda um período de tempo
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda
pretendidos.
❑ 7. Dependendo das circunstâncias, um ou mais dos
seguintes ativos podem ser considerados ativos
qualificáveis:
➢ (a) estoques;
➢ (b) plantas industriais para manufatura;
➢ (c) usinas de geração de energia;
➢ (d) ativos intangíveis;
➢ (e) propriedades para investimentos.
❖ OBS: Não se aplica à Pequena e Média Empresa.

ATIVO QUALIFICÁVEL
❑ Art. 7º da Lei nº 12.973/2014:
➢ No caso de tributação pelo lucro Presumido e
Arbitrado, para fins de determinação do ganho de
capital previsto no inciso II do caput do art. 25 da
Lei nº 9.430, de 1996, é vedado o cômputo de
qualquer parcela a título de encargos associados a
empréstimos, registrados como custo na forma da
alínea “b” do § 1º do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598,
de 1977.

ATIVO QUALIFICÁVEL
❑ Art. 2º da Lei nº 12.973/2014 que altera o art. 17 do
DL 1.598/77:
➢ A regra é que o custo de empréstimo incorpora o
valor do bem e será dedutível na sua baixa, seja
pela venda ou pela depreciação, amortização, etc...
Mas o parágrafo 3º dá a opção para excluir os
referidos encargos, na apuração do lucro real,
quando incorridos, devendo ser adicionados quando
da realização do ativo. (Complexidade do controle)
➢ Art. 402 do Decreto nº 9.580/18.

INVESTIMENTOS
❑ Observar a NBC TG 18 (R2) e seção 14 da NBC TG 1000:
❑ O ganho ou perda é reconhecido no resultado do exercício;
❑ Ganho da Equivalência Patrimonial, Lucros ou Dividendos
capitalizados: Recomendação de constituir Reserva de
Lucros a Realizar;
❑ Se houver Perda na Equivalência Patrimonial, utilizar a
Reserva de Lucros e não havendo saldo a perda
permanece no resultado do exercício;
❑ Destinação à critério da AGO ou norma estatutária;
❑ Esses resultados são excluídos da base do IRPJ e
CSLL, no LALUR;
❑ ➔Arts. 415 à 419, do Decreto nº 9.580/18.

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
NBC TG 18

Método de mensuração e contabilização do
investimento que permite refletir na contabilidade da
investidora a sua participação sobre os ativos líquidos
da investida. (Corrigir NBC T 10.8 para ITG-2004)

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

As
receitas
ou
as
despesas do investidor
incluem sua participação
nos lucros ou prejuízos da
investida, e os outros
resultados abrangentes do
investidor incluem a sua
participação em outros
resultados abrangentes da
investida.

INVESTIMENTOS
❑ Em Sociedades Cooperativas:
➢ Investimentos são avaliados pelo custo de
aquisição;
❑ Em Sociedade Coligada ou Controlada:
➢ Influência significativa é o poder de participar nas
decisões financeiras e operacionais da investida,
sem controlar de forma individual ou conjunta essas
políticas: O investimento deve ser avaliado pela
Equivalência Patrimonial.
❑ Demais Investimentos:
➢ Devem ser avaliados pelo valor justo.

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢ 8. O investimento em outra entidade cooperativa de
qualquer grau deve ser avaliado pelo custo de
aquisição e seus resultados contabilizados, de acordo
com o regime de Competência, em conta de ingresso
ou dispêndio.
➢ 9. O investimento em outra entidade não
cooperativa, destinado a complementar a atividade
do ato cooperativo, deve ser mensurado na forma
estabelecida pela NBC TG 18 – Investimento em
Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto e pela NBC TG 19 – Negócios
em Conjunto.

ITG 2004 – NORMA ESPECÍFICA
(Vigência a partir de Jan/2018)

➢11.
Os resultados decorrentes da
equivalência patrimonial e investimentos
avaliados pelo custo de aquisição por
investimentos da sociedade cooperativa
em sociedades não cooperativas devem ser
reconhecidos no resultado do período e
suas destinações devem ser tratadas de
acordo com a norma estatutária ou
deliberação da assembleia geral.

SUGESTÃO DE REGRA ESTATUTÁRIA
➢ Artigo..... Fica instituída a Reserva de Sobras à Realizar, com o
objetivo de receber a destinação dos créditos não realizados
financeiramente, como por exemplo, o resultado de participações
societárias e os créditos tributários que dependem de homologação e
ressarcimento por parte dos órgãos oficiais, cujo valor será apurado
após as destinações legais e estatutárias de que tratam os artigos XX
e YY, sendo que os valores anualmente destinados a esta Reserva,
devendo o montante ser fixado pela Diretoria, com aprovação do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
➢ Parágrafo único. Os valores destinados a esta Reserva, quando
realizados financeiramente, deverão ser revertidos para a conta de
Sobras à Disposição da Assembleia Geral, podendo o Conselho de
Administração sugerir a sua destinação, em conformidade com os
planos de investimentos, capitalização e distribuição de resultados, a
serem submetidos à apreciação da AGO.

ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO P/VENDA
•

•

NBC TG 31

Classificação:

A entidade deve classificar um ativo não circulante como
mantido para venda se o seu valor contábil vai ser
recuperado, principalmente, por meio de transação de
venda em vez do uso contínuo. A sua venda deve ser
altamente provável.
✓ Disponível para venda imediata
✓ Compromisso com plano de venda
✓ Providências para identificar um comprador
✓ Preço razoável e perspectiva de realização prazo 1 ano
•

ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO P/VENDA
•

•

•

Mensuração:
A entidade deve mensurar o ativo ou o grupo de ativos
não circulantes classificado como mantido para venda
pelo menor entre o seu valor contábil e o valor justo
menos as despesas de venda.
A entidade não deve depreciar (ou amortizar) o ativo
não circulante enquanto estiver classificado como
mantido para venda ou enquanto fizer parte de grupo
de ativos classificado como mantido para venda.

AJUSTE A VALOR PRESENTE

❑ NBC TG 12:
Arts 183 e 184 da Lei 6.404/76
➢ Art. 183: VIII – os elementos do ativo decorrentes
de operações de longo prazo serão ajustados a
valor presente, sendo os demais ajustados
quando houver efeito relevante. (Incluído pela Lei
nº 11.638,de 2007)
➢ Art. 184: III – as obrigações, os encargos e os
riscos classificados no passivo não circulante
serão ajustados ao seu valor presente, sendo os
demais ajustados quando houver efeito relevante.
(Redação dada pela Lei nº 11.941/09.

AJUSTE A VALOR PRESENTE
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO AVP:

A NBC TG 12, no item 22, estabelece que a quantificação do ajuste deva
ser realizada em base exponencial “pro rata die”. Assim, podemos
aplicar as seguintes fórmulas (HP ou EXCEL):
HP
VALOR FUTURO:
FV
TAXA DE DESCONTO DIÁRIA:
i
NÚMERO DE DIAS:
n
VALOR PRESENTE:
PV
EXCEL
=VP(K4;K6;;H6;)
Sendo:
K4 = Taxa de Desconto ao Dia em %
K6 = Prazo em número de dias
H6 = Valor Futuro

AJUSTE A VALOR PRESENTE
❑

Art. 4º, 5º e 12 da Lei nº 12.973/14:

➢ Os valores decorrentes do ajuste a valor presente, em relação aos
elementos do ativo, somente serão considerados na determinação do
lucro real no mesmo período de apuração em que a receita ou
resultado da operação deva ser oferecido à tributação.
➢ Os valores decorrentes do ajuste a valor presente, em relação aos
elementos do passivo, somente serão considerados na determinação
do lucro real no período em que os bens forem vendidos, os insumos
utilizados ou os bens do imobilizado depreciações, amortizados ou
vendidos.
➢ As variações monetárias em razão da taxa de câmbio referentes aos
saldos de valores a apropriar decorrentes de ajuste a valor presente
não serão computadas na determinação do lucro real.
➢ Art. 90 à 92 da IN RFB nº 1.700/2014
➢ Arts. 412 e 413, do Decreto nº 9.580/18.

ATIVOS INTANGÍVEIS

NBC TG 04 (R1)
✓
✓

O Intangível com vida útil indefinida:
Empresas de grande porte, aplica-se o teste de
recuperabilidade (Itens 107 e 108);
No caso da PME, deve ser amortizado no prazo de
10 anos;
Na combinação de negócios, as marcas adquiridas
são registradas no Intangível;
O ágio pago na aquisição de uma empresa,
derivado da expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), deve ser contabilizado no Intangível;

ATIVOS INTANGÍVEIS
❑
➢

Arts. 41 e 42 da Lei nº 12.973/2014:

Art. 41. A amortização de direitos classificados no ativo
não circulante intangível é considerada dedutível na
determinação do lucro real, observado o disposto no inciso
III do caput do art. 13 da Lei no9.249, de 26 de dezembro
de 1995.
➢ Art. 42. Poderão ser excluídos, para fins de apuração do
lucro real, os gastos com desenvolvimento de inovação
tecnológica referidos no inciso I do caput e no § 2o do art.
17 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, quando
registrados no ativo não circulante intangível, no período
de apuração em que forem incorridos e observado o
disposto nos arts. 22 a 24 da referida Lei.

ATIVOS INTANGÍVEIS
❑

Arts. 126 e 127 da IN nº 1.700/2017:

➢ Art. 126. A amortização de direitos classificados no ativo não circulante
intangível, registrada com observância das normas contábeis, é dedutível
na determinação do lucro real e do resultado ajustado, desde que o
direito seja intrinsecamente relacionado com a produção ou
comercialização dos bens e serviços.
➢ Art. 127. Poderão ser excluídos, para fins de apuração do lucro real e do
resultado ajustado, os gastos com desenvolvimento de inovação
tecnológica referidos no inciso I do caput e no § 2 do art. 17 da Lei
nº11.196, de 2005, quando registrados no ativo não circulante intangível,
no período de apuração em que forem incorridos, observado o disposto
nos arts. 22 a 24 da referida Lei.
➢ Parágrafo único. Os valores que constituírem exclusão na parte A do eLalur e do e-Lacs, em decorrência do disposto no caput, serão
registrados na parte B para serem adicionados à medida da realização do
ativo, inclusive por amortização, alienação ou baixa.
➢ Arts. 330 à 335, Decreto nº 9.580/18

DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS
❑

Art. 128 da IN nº 1.700/2017:

✓ Art. 128. Para fins de determinação do lucro real e do resultado ajustado, não
serão computadas, no período de apuração em que incorridas, as despesas:
✓ I - de organização pré-operacionais ou pré-industriais, inclusive da fase inicial de
operação, quando a empresa utilizou apenas parcialmente o seu equipamento ou
as suas instalações; e
✓ II - de expansão das atividades industriais.
✓ § 1 As despesas referidas no caput poderão ser excluídas para fins de
determinação do lucro real e do resultado ajustado em quotas fixas mensais e no
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, a partir:
✓ I - do início das operações ou da plena utilização das instalações, no caso previsto
no inciso I do caput; e
✓ II - do início das atividades das novas instalações, no caso previsto no inciso II do
caput.
✓ § 2 Os valores não computados no lucro real e no resultado ajustado em
decorrência do disposto no caput deverão ser adicionados na parte A do e-Lalur e
do e-Lacs e registrados na parte B para controle de sua utilização conforme
previsto no § 1º.
➢ Art. 338, do Decreto nº 9.580/18.

OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS
CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO:
A PARTIR DE UMA SIMPLES OPERAÇÃO DE DEPÓSITO DE
PRODUTO AGRÍCOLA, TEMOS:

D - ESTOQUES
C - SAFRAS A LIQUIDAR
ESTOQUES não se enquadra como instrumento financeiro, é um item
não monetário, mas poderá ser mensurado ao valor justo por força da
NBC TG 16.
SAFRAS A LIQUIDAR se constitui em um instrumento financeiro e sua
mensuração é pelo valor justo por meio do resultado.
Obs.: Enquanto o safras não for liquidado ou os estoques não forem
utilizados ou comercializados, se terá uma posição equilibrada.

OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS
A partir das operações que a cooperativa realiza, surgem situações que
desequilibram as posições de estoques e safras a liquidar, mas
normalmente surgem saldos de:
❑créditos de vendas com preços a fixar
❑créditos de vendas com preços fixos
❑créditos de CPR
❑contratos de compra e venda com clientes, com créditos financeiros e
compromissos de entrega de produtos.
❑contratos de compra e venda com produtores, com créditos em físico
e compromissos de pagamentos financeiros.
Nesse contexto é necessário classificar tais ativos e passivos, se
instrumentos financeiros ou não, se objeto de hedge ou mesmo
instrumentos de hedge, para definir os critérios de mensuração.

OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS
Os itens 2.4 a 2.7 da NBC TG 48, aborda o assunto e estabelece condições
para aplicação da norma que trata dos IF mesmo nos casos de contratos de
compra e venda de item não monetário, desde que:

(a)
quando os termos do contrato permitem que uma das partes o liquide
pelo valor líquido à vista ...;
(b)
quando a capacidade de liquidar pelo valor líquido à vista não estiver
explícita nos termos do contrato, mas a entidade tiver a prática de liquidar
contratos similares pelo valor líquido à vista;
(c)
quando, para contratos similares, a entidade tiver a prática de obter a
entrega do item subjacente e vendê-lo dentro de curto período após a entrega,
para a finalidade de gerar lucro de flutuações de curto prazo no preço ou
margem do revendedor; e

(d)
quando um item não financeiro que for objeto do contrato for
prontamente conversível em caixa.

OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS
Uma situação comum é parte do safras a liquidar ficar a
descoberto (requer proteção).

✓ Operação na bolsa
✓ Operação de troca

OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS
OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS
Operação na Bolsa:

OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS

Operação de Troca

✓ Gera crédito em físico de produto

OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS

Lotes com Produtores

Os lotes não são contabilizados, mas são operações
altamente prováveis
Opção de congelar o safras ao preço dos lotes

OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS

O risco é mais fácil de ser administrado porque o equilíbrio
entre as posições pode ser obtido através da venda do estoque
próprio.
O critério de mensuração dos estoques não altera o risco, mas
pode alterar os reflexos contábeis sobre os resultados.

OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS
Opções na CBOT (Bolsa Chicago)
Se estoque for avaliado a Custo Médio:

➢Valor de mercado aumentar - não terá registro de
valorização do estoque mas terá a perda na operação
de proteção.
➢Valor de mercado diminuir - vai requerer registro de
provisão de ajuste a valor de mercado e terá ganho na
operação de proteção.

OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS
Opções na CBOT (Bolsa Chicago)

Se estoque for avaliado a Valor de Mercado:
➢Qualquer variação no valor de mercado será
compensada com o resultado positivo ou
negativo da operação de proteção.

OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGRÍCOLAS
CUSTO DA SOJA VENDIDA:
É mais adequado o cálculo de custo médio das liquidações com
os cooperados em separado das compras com os não
cooperados.

Quando paga-se antecipação de sobras mediante complemento
de preço, os valores devem compor somente o custo médio das
liquidações com os cooperados.
Quando se tem contratos de vendas com preços fixos e também
de compras com preços fixos, o ideal é confrontar a receita e o
custo desses contratos. Se embarcar antes da compra pode
provisionar o custo e se comprar antes do embarque pode
manter no estoque até o embarque.

IMOBILIZADO
❑ Observar a NBC TG 27 e seção 17 da NBC TG 1000;
❑ 23. O custo de um item de ativo imobilizado é
equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento.
Se o prazo de pagamento excede os prazos normais de
crédito, a diferença entre o preço equivalente à vista e o
total dos pagamentos deve ser reconhecida como
despesa com juros durante o período (ver a NBC T
19.17 – Ajuste a Valor Presente, principalmente seu item
9, e a NBC T 19.14 – Custos de Transação e Prêmios na
Emissão de Títulos e Valores Mobiliários), a menos que
seja passível de capitalização de acordo com a NBC T
19.22 - Custos de Empréstimos.

IMOBILIZADO
❑ Depreciação (Itens 43 a 49)
✓ 43. Cada componente de um item do ativo
imobilizado com custo significativo em relação ao
custo total do item deve ser depreciado
separadamente.
✓ 48. A despesa de depreciação de cada período deve
ser reconhecida no resultado a menos que seja
incluída no valor contábil de outro ativo.
❑ Valor Depreciável:
✓ 50. O valor depreciável de um ativo deve ser
apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida
útil estimada.

IMOBILIZADO
❑ Valor Depreciável:
✓ 54. O valor residual de um ativo pode aumentar. A despesa de
depreciação será zero enquanto o valor residual subsequente
for igual ou superior ao seu valor contábil.
✓ 57. A vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade
esperada do ativo para a entidade. A política de gestão de ativos
da entidade pode considerar a alienação de ativos após um
período determinado ou após o consumo de uma proporção
específica de benefícios econômicos futuros incorporados no
ativo. Por isso, a vida útil de um ativo pode ser menor do que a
sua vida econômica. A estimativa da vida útil do ativo é uma
questão de julgamento baseado na experiência da entidade
com ativos semelhantes.
✓ 58. Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são
contabilizados separadamente, mesmo quando sejam
adquiridos conjuntamente.

IMOBILIZADO

Valor do veículo

Regra Anterior

Critério Atual

100.000,00

100.000,00

Vida útil estimada – para a empresa

5 anos

Valor residual ao final da vida útil
Valor depreciável

30.000,00
100.000,00

70.000,00

Taxa anual de depreciação

20%

20%

Valor anual da depreciação

20.000,00

14.000,00

DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO: Tratamento Fiscal
❑ Art. 40 da Lei nº 12.973/2014:
➢ § 15.
Caso a quota de depreciação registrada na
contabilidade do contribuinte seja menor do que aquela
calculada com base no § 3o, a diferença poderá ser excluída
do lucro líquido na apuração do lucro real, observando-se o
disposto no § 6o.
➢ § 16. Para fins do disposto no § 15, a partir do período de
apuração em que o montante acumulado das quotas de
depreciação computado na determinação do lucro real
atingir o limite previsto no § 6o, o valor da depreciação,
registrado na escrituração comercial, deverá ser adicionado
ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real."
➢ Ver. art. 121 à 125 da IN RFB 1.700/17
➢ Arts. 317 à 323, Decreto nº 9.580/18

ATIVO IMOBILIZADO
❑ Encargos Financeiros, art. 145 da IN 1.700/17

➢ II - os juros e outros encargos, associados a
empréstimos contraídos, especificamente ou
não, para financiar a aquisição, construção ou
produção de bens classificáveis como
estoques de longa maturação, propriedade
para investimento, ativo imobilizado ou ativo
intangível podem ser registrados como custo
do ativo adquirido, construído ou produzido.
➔Ver parágrafos desse art. da IN...

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES
❑ Observar a NBC TG 25 e seção 21 da NBC TG 1000:
➢ Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos;
➢ Ativo contingente é um ativo possível que resulta de
eventos passados e cuja existência será confirmada
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.
➢ Esta norma não trata das provisões redutoras do ativo,
tais como: Créditos Incobráveis; Depreciações; Ajuste a
valor Presente; Redução de Ativos ao valor recuperável;
➢ Também não se aplica às Provisões passivas: Provisão
de Férias e Encargos Sociais; Provisão de 13º Salário;
Provisão de IRPJ e CSLL;

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES
Tipo Contingência

Contingência Ativa

Contingência Passiva

Probabilidade

Tratamento

Praticamente Certa

Reconhecer o Ativo

Provável

Divulgar

Possível ou Remota

Não Divulgar

Provável – Mensurável
com suficiente
segurança

Provisionar

Provável – Não
mensurável com
suficiente segurança

Divulgar

Possível

Divulgar

Remota

Não divulgar

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES
❑ IMPORTANTE: Obter relatório com os Advogados da
Empresa, relatando a situação das pendências
judiciais, com apontamento da probabilidade de
ocorrência (Praticamente certa, provável, possível,
remota);
❑ Ativo Contingente:
✓ 33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas
demonstrações contábeis, uma vez que pode tratarse de resultado que nunca venha a ser realizado.
Porém, quando a realização do ganho é praticamente
certa, então o ativo relacionado não é um ativo
contingente e o seu reconhecimento é adequado.

AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES E
EVENTOS SUBSEQUENTES
Eventos Subsequentes – “NBC TG 24”
Evento subsequente ao período a que se referem as
demonstrações contábeis é aquele evento, favorável
ou desfavorável, que ocorre entre a data final do
período a que se referem as demonstrações contábeis
e a data na qual é autorizada a emissão dessas
demonstrações.
A entidade deve divulgar a data em que foi concedida
a autorização para a conclusão da elaboração das
demonstrações contábeis e quem forneceu tal
autorização.

AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES E
EVENTOS SUBSEQUENTES
Eventos Subsequentes – “NBC TG 24”

A entidade deve ajustar os valores reconhecidos em suas
demonstrações contábeis para que reflitam eventos
subseqüentes à data do balanço que venham a confirmar
as condições existentes até aquela data.
... a entidade deverá divulgar as informações seguintes
para
cada
categoria
significativa
de
eventos
subseqüentes à data do balanço que não originam
ajustes: a natureza do evento; e a estimativa de seu
efeito financeiro ou uma declaração de que tal estimativa
não pôde ser feita e as razões da impossibilidade.

AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES E
EVENTOS SUBSEQUENTES
Eventos Subsequentes – “NBC TG 24”
Exemplo que gera ajuste:
Decisão definitiva relacionado a um processo judicial,
confirmando que a entidade já tinha uma obrigação
presente na data do balanço e não se tinha provisão.
Exemplo que não gera ajuste:
Significativa variação de preço de produto agrícola diante
de uma situação em que a cooperativa estava com
posição comprada ou vendida, em quantidade relevante.

AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES E
EVENTOS SUBSEQUENTES
Retificação de Erros - NBC TG 23

Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções
nas demonstrações contábeis da entidade de um ou mais
períodos anteriores decorrentes da falta de uso, ou uso
incorreto, de informação confiável que:
➢estava disponível quando da autorização para divulgação
das demonstrações contábeis desses períodos; e
➢pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em
consideração na elaboração e na apresentação dessas
demonstrações contábeis.

AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES E
EVENTOS SUBSEQUENTES
Retificação de Erros - NBC TG 23

Erros podem ocorrer no registro, na mensuração, na
apresentação ou na divulgação de elementos de
demonstrações contábeis.

Devem ser corrigidos na informação comparativa
apresentada nas demonstrações contábeis.

AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES E
EVENTOS SUBSEQUENTES
Retificação de Erros - NBC TG 23
As correções de erro distinguem-se de mudanças nas
estimativas contábeis. As estimativas contábeis, por sua
natureza, são aproximações que podem necessitar de
revisão à medida que se conhece informação adicional.
Por exemplo, o ganho ou a perda reconhecida no
momento do desfecho de contingência, que,
anteriormente, não podia ser estimada com precisão,
não constitui retificação de erro.

AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES E
EVENTOS SUBSEQUENTES
Retificação de Erros - NBC TG 23
A entidade deve divulgar:
(a) a natureza do erro de período anterior;
(b)
o montante da retificação para cada período anterior
apresentado, na medida em que seja praticável:

As demonstrações contábeis de períodos subsequentes à
retificação do erro não precisam repetir essas divulgações.

AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES E
EVENTOS SUBSEQUENTES

AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES E
EVENTOS SUBSEQUENTES
Eventos Subsequentes – “NBC TG 24”
Evento subsequente ao período a que se referem as
demonstrações contábeis é aquele evento, favorável ou
desfavorável, que ocorre entre a data final do período a
que se referem as demonstrações contábeis e a data na
qual é autorizada a emissão dessas demonstrações.
Tais eventos devem ser divulgados em nota explicativa,
evidenciando os seus efeitos na situação patrimonial e
financeira da entidade.

DIVULGAÇÃO SOBRE PARTES RELACIONADAS
❑ NBC TG 05 (R1)
➢ As partes relacionadas compreendem a Diretoria
Executiva e Conselheiros de Administração, cujas
atribuições, poderes e funcionamento são definidos no
Estatuto Social da Cooperativa. Os diretores são os
representantes legais, responsáveis, principalmente,
pela sua administração no aspecto operacional, e
compete aos mesmos realizar e fazer cumprir as
deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de
Administração. O Conselho de Administração é
responsável pelo desenvolvimento das políticas e
diretrizes gerais.

DIVULGAÇÃO SOBRE PARTES RELACIONADAS
❑ NBC TG 05 (R1)
➢ As operações com partes relacionadas são realizadas no
contexto normal das atividades operacionais e
apresentaram as seguintes movimentações no decorrer do
exercício de 2016:
NATUREZA DAS OPERAÇÕES
REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES
OPERAÇÕES DE COMPRA
OPERAÇÕES DE VENDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SALDO DE CONTAS A RECEBER
SALDO DE CONTAS A PAGAR
SALDO DE PARTICIPAÇÕES
SALDO PRODUTOS EM DEPÓSITO
SALDO DE MÚTUOS
ETC...

PESSOAS FÍSICAS

PESSOAS JURÍDICAS

FATES/RATES
➢ APLICAÇÃO DO FATES/RATES:
• Assistência Técnica: gastos realizados visando o
aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos
produtos e serviços que os associados produzem. Numa
Cooperativa do ramo agropecuário, por exemplo, seria a
assistência agronômica e veterinária ao agricultor, para a
adoção de técnicas e manejos adequados visando
melhorar a qualidade, eficiência e produtividades, com
menores custos.
➔Ato ou efeito de assistir;
➔Ação de auxiliar tecnicamente alguém;
➔Ação de ajudar ou prestar socorro à alguém, socorro
prestado à pessoas com necessidades.

FATES/RATES
➢ APLICAÇÃO DO FATES/RATES:

• Assistência Educacional: gastos voltados à educação dos
associados, seus familiares e também aos empregados,
quando previsto no estatuto da Cooperativa. A Cooperativa
pode subsidiar os gastos com educação em todos os níveis,
mas principalmente àqueles que podem reverter em benefício
de toda a sociedade.
• Assistência Social: corresponde aos gastos relacionados com
a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Visa corrigir as
desigualdades sociais, então, os investimentos nessa área
devem sempre privilegiar os mais pobres e desfavorecidos,
apesar de que não deve se confunde com o paternalismo.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
NBC TG 48 – IFRS 9
4.1

Classificação de ativo financeiro

4.1.1 A menos que o item 4.1.5 seja aplicável, a entidade deve
classificar ativos financeiros como subsequentemente
mensurados ao
custo amortizado
valor justo por meio de outros resultados abrangentes
valor justo por meio do resultado, com base tanto:
(a)
no modelo de negócios da entidade para a gestão dos
ativos financeiros; quanto
(b)
nas características de fluxo de caixa contratual do ativo
financeiro.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
4.1.2 O ativo financeiro deve ser mensurado ao custo
amortizado se ambas as seguintes condições forem
atendidas:
(a) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de
negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros
com o fim de receber fluxos de caixa contratuais; e

(b) os termos contratuais do ativo financeiro derem
origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que
constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e
juros sobre o valor do principal em aberto.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
4.1.2A O ativo financeiro deve ser mensurado ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes se ambas
as seguintes condições forem atendidas:
(a)
o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de
negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos
financeiros; e
(b)
os termos contratuais do ativo financeiro derem
origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que
constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros
sobre o valor do principal em aberto.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
4.1.4 O ativo financeiro deve ser mensurado ao valor
justo por meio do resultado, a menos que seja
mensurado ao custo amortizado de acordo com o item
4.1.2 ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes de acordo com o item 4.1.2A. Entretanto,
a entidade pode efetuar uma escolha irrevogável no
reconhecimento inicial para investimentos específicos
em instrumento patrimonial, que de outro modo seriam
mensurados ao valor justo por meio do resultado, de
apresentar alterações subsequentes no valor justo em
outros resultados abrangentes (ver itens 5.7.5 e 5.7.6).

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
4.1.5 Não obstante os itens 4.1.1 a 4.1.4, a entidade
pode, no reconhecimento inicial, designar de modo
irrevogável o ativo financeiro como mensurado ao valor
justo por meio do resultado se, ao fazê-lo, puder eliminar
ou reduzir significativamente uma inconsistência de
mensuração ou de reconhecimento (algumas vezes
referida como “descasamento contábil”) que, de outro
modo, pode resultar da mensuração de ativos ou
passivos ou do reconhecimento de ganhos e perdas
nesses ativos e passivos em bases diferentes (ver itens
B4.1.29 a B4.1.32).

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
4.2

Classificação de passivo financeiro

4.2.1 A entidade deve classificar todos os passivos
financeiros como mensurados subsequentemente ao
custo amortizado, exceto por:
(a)
passivos financeiros ao valor justo por meio do
resultado. Esses passivos, incluindo derivativos que
sejam passivos, devem ser mensurados
subsequentemente ao valor justo;

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
4.2.2 A entidade pode, no reconhecimento inicial, designar de
modo irrevogável o passivo financeiro como mensurado ao valor
justo por meio do resultado se for permitido pelo item 4.3.5, ou
quando, ao fazê-lo, isso resultar em informações mais pertinentes,
porque:
(a)
elimina ou reduz significativamente uma inconsistência de
mensuração ou reconhecimento (algumas vezes denominada como
“descasamento contábil”) que ocorreria em virtude da mensuração
de ativos ou passivos ou do reconhecimento de seus ganhos e
perdas em bases diferentes (ver itens B4.1.29 a B4.1.32);
Obs.: Acredita-se que seja o caso do safras a liquidar, que se não for
mensurado do valor justo por meio do resultado provocará uma distorção,
como resultante de um descasamento contábil.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
5.1

Mensuração inicial

5.1.1 Exceto por contas a receber dentro do alcance do
item 5.1.3, no reconhecimento inicial, a entidade deve
mensurar o ativo financeiro ou o passivo financeiro ao
seu valor justo, mais ou menos, no caso de ativo
financeiro ou passivo financeiro que não seja ao valor
justo por meio do resultado, os custos de transação que
sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão
do ativo financeiro ou passivo financeiro.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
5.2

Mensuração subsequente de ativo financeiro

5.2.1 Após o reconhecimento inicial, a entidade deve
mensurar o ativo financeiro de acordo com os itens 4.1.1 a
4.1.5:
(a)
ao custo amortizado;
(b)
ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes; ou
(c)
ao valor justo por meio do resultado.
5.2.2 A entidade deve aplicar os requisitos de redução ao valor
recuperável na Seção 5.5...
5.2.3 A entidade deve aplicar os requisitos de contabilização
de hedge dos itens 6.5.8 a 6.5.14...

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
5.5

Redução ao valor recuperável

Reconhecimento de perda de crédito esperada
Abordagem geral

5.5.1 A entidade deve reconhecer uma provisão para perdas
de crédito esperadas em ativo financeiro mensurado de acordo
com os itens 4.1.2 ou 4.1.2A, em recebível de arrendamento,
em ativo contratual ou em compromisso de empréstimo e em
contrato de garantia financeira aos quais devem ser aplicados
os requisitos de redução ao valor recuperável de acordo com
os itens 2.1(g), 4.2.1(c) ou 4.2.1(d).

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
NBC TG 48
https://www.blbbrasil.com.br/blog/instrumentos-financeiros/
Comparando as normas IAS 39 e IFRS 9, percebe-se que houve
intenção de simplificar a classificação dos IFs, assim como sua
mensuração e contabilização.

Essa ideia surgiu e foi aplicada transformando uma norma que era
baseada em regras em outra mais flexível, baseada em princípios
contábeis.
Ocorreram mudanças de categorização de instrumentos financeiros e
na mensuração e contabilização de ativos e passivos, além de
mudanças em contabilização de operações específicas, como quando
ocorre a alteração no risco de crédito, e na remodelação de
reconhecimento de perdas por impairment.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Com relação ao impairment de ativos financeiros, a IFRS 9 busca
corrigir um problema trocando a mensuração de impairment baseada
em perdas históricas por um conceito de perdas esperadas,
baseadas em:

identificação de informações prévias que devem ser levadas em
conta e que podem ser provadas por razoabilidade, como projeções
de quedas de valores de determinadas ações ou ativos;
estimativa ponderada de perdas, em que se deva incluir pelo
menos duas possibilidades de impairment, demonstrando, portanto,
um leque de probabilidades futuras;

desvalorização do dinheiro no tempo, como nas perdas causadas
por uma inflação acelerada.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A contabilidade hedge também sofreu
ajustes, as regras para a designação de
componentes de riscos foram simplificadas;
o teste de efetividade de hedge, na qual era
necessário um índice entre 80% e 125% foi
substituído por um teste prospectivo
qualitativo detalhado, etc...

HEDGE ACCOUTING
NBC TG 48 – item 6

6.1.1 O objetivo da contabilização de hedge é
representar, nas demonstrações contábeis, o
efeito das atividades de gerenciamento de
risco da entidade que utiliza instrumentos
financeiros
para
gerenciar
exposições
resultantes de riscos específicos que
poderiam afetar o resultado...

HEDGE ACCOUTING
Existem três tipos de relações de proteção (item 6.5.2)
(a)hedge de valor justo: o hedge da exposição a alterações no valor
justo de ativo ou passivo reconhecido ou de compromisso firme não
reconhecido, ou componente de quaisquer desses itens, que seja
atribuível a risco específico e que possa afetar o resultado;
(b)hedge de fluxo de caixa: o hedge da exposição à variabilidade nos
fluxos de caixa que seja atribuível a risco específico associado à
totalidade de ativo ou passivo reconhecido, ou a um componente dele
(como, por exemplo, a totalidade ou parte dos pagamentos de juros
futuros sobre dívida de taxa variável) ou a transação prevista altamente
provável e que possa afetar o resultado;
(c) hedge de investimento líquido em operação no exterior.

HEDGE ACCOUTING
6.1.2 A entidade pode escolher designar a relação de
proteção entre o instrumento de hedge e o item
protegido...

6.2.2 Ativo financeiro não derivativo ou passivo financeiro
não derivativo mensurado ao valor justo por meio do
resultado pode ser designado como instrumento de
hedge...
6.3.1 Item protegido pode ser um ativo ou um passivo
reconhecido, um compromisso firme não reconhecido,
uma transação prevista ou um investimento líquido em
operação no exterior.

HEDGE ACCOUTING
6.3.3 Se o item protegido for uma transação prevista (ou
um componente dela), essa transação deve ser altamente
provável.

6.3.5 Para fins de contabilização de hedge, apenas
ativos, passivos, compromissos firmes ou transações
previstas altamente prováveis com parte externa à
entidade que reporta podem ser designados como itens
protegidos.
6.4.1 A relação de proteção qualifica-se para
contabilização de hedge somente se todos os seguintes
critérios forem atendidos:

HEDGE ACCOUTING
O item 6.4.1 lista os critérios, entre os quais destacam-se:

No início da relação de proteção, deve haver designação e
documentação formal da relação de proteção e o objetivo e a
estratégia de gerenciamento de risco da entidade para assumir
o hedge.
Essa documentação deve incluir identificação do instrumento de
hedge, do item protegido, da natureza do risco que está sendo
protegido e de como a entidade deve avaliar se a relação de
proteção atende aos requisitos de efetividade de hedge
(incluindo sua análise das fontes de inefetividade de hedge e
como determinar o índice de hedge).

HEDGE ACCOUTING
CONTABILIZAÇÃO HEDGE - VALOR JUSTO:

6.5.8 Enquanto a cobertura de valor justo atender aos critérios de
qualificação do item 6.4.1, a relação de proteção deve ser contabilizada
da seguinte forma (6.5.8 NBC TG 48):
(a) o ganho ou a perda no instrumento de hedge deve ser reconhecido
no resultado...
(b) o ganho ou a perda protegida no item protegido deve ajustar o valor
contábil do item protegido (se aplicável) e deve ser reconhecido no
resultado...
6.5.9 Quando o item protegido no hedge de valor justo é um
compromisso firme (ou componente dele) para adquirir o ativo ou
assumir o passivo, o valor contábil inicial do ativo ou passivo que resulte
do atendimento pela entidade do compromisso firme deve ser ajustado
para incluir a alteração acumulada no valor justo do item protegido que
foi reconhecido no balanço patrimonial.

HEDGE ACCOUTING
CONTABILIZAÇÃO DE HEDGE - DE FLUXO DE CAIXA
O item 6.5.11 estabelece as condições para o
reconhecimento contábil dos hedge de fluxos de caixa.
Fundamentalmente consiste em registros no patrimônio
líquido, transitoriamente, até que os efeitos dos objetos de
hedge afetem os resultados ou a perda acumulada do
instrumento de hedge não deva ser recuperada ou ainda
se ocorrer a desvinculação entre o instrumento de hedge e
o objeto de hedge.
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