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30 anos de experiência profissional em auditoria, com atuação como auditor, consultor/Conselheiro, e
perito contábil.

Graduado em Ciências Contábeis.

Especializado em finanças Empresariais e metodologia do ensino superior;

• Registro profissional na CVM desde 2002;

• Presidente do IBRACON ( Instituto dos Auditores Independentes) – 6ª Regional (RS e Santa

Catarina – gestão 2009/2011);

• Vice-presidente da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil – RS) por 12 anos,

até a Gestão 2019;

• Coordenador da Comissão de Estudos do CRC-RS de Governança e Compliance

• Membro do Conselho de Administração de Cia Aberta e Empresas Familiares

• Conselheiro fiscal de empresas S.As;

• Professor de graduação (Normas Internacionais de Contabilidade), de pós-graduação em

Auditoria e Perícia, Controladoria e Finanças da PUC do RS e professor convidado em outras

instituições de ensino.

• Professor convidado para participação de bancas examinadores de trabalho de conclusão de

cursos de graduação e pós-graduação.

• Sócio de empresa de auditoria com rede internacional, entre as 10 maiores do mundo, presente

em 145 países.

Sérgio Laurimar Fioravanti -



Objetivo do Curso : Desenvolver conceitos técnicos da

finalidade das Demonstrações Contábeis, em especial

Estrutura e objetivos, com foco no encerramento dos

balanços, visando atender a legislação e Normas Contábeis

Brasileiras.
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• TEMAS A SEREM ABORDADOS:

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS TEMAS; 

.NBCTG – OO – ESTRUTURA CONCEITUAL; 

.NBCTG – 26 – APRESENTAÇÃO DEMONSTRAÇÕES;

EXEMPLOS DE NOTAS EXPLICATIVAS MAIS USUAIS; 

.NBCTG 03 – FLUXO DE CAIXA;

. NBCTG 01 – TESTE DE RECUPERABILIDADE;

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 



Contextualização dos temas 
JUSTIFICATIVAS PARA A HARMONIZAÇÃO DA CONTABILIDADE AOS PADRÕES 

INTERNACIONAIS. 

1- Processo de Globalização do mercado de capitais - Informações contábeis confiáveis e 
comparáveis;

2- Ampliação do mercado de capitais (investimentos Nacionais e Internacionais)  - Harmonização de 
padrões contábeis;

3- Informação Financeira é o mais importante recurso no mercado  competitivo para uma economia
globalizada - Focar um único idioma de negócios;

4- Acesso ao mercado de capitais dos Estados Unidos  e Europa especialmente

5- Custos e consumo de tempo adicionais para elaboração das demonstrações contábeis em IFRS.



Breve histórico da harmonização contábil

➢ Década de 40 - Possíveis problemas contábeis de desarmonização;

➢ 1956 - Na Inglaterra - Retorno à idéia de padrões internacionais 

.Grupo de nações (Canadá, Reino Unido e Estados Unidos)

.Surge o AISG (Accounting International Study Group)

.Emitir declarações/ 15 estudos comparativos em 3 países

➢1959 Comitês contábeis em várias grandes nações;

➢ 1973 Criação do Comitê Internacional de padrões (ou normas)  contábeis IASC 
(mais de 100 países)

. Formatar e publicar padrões internacionais
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Breve histórico da harmonização contábil

➢ 1987/1989 - Projeto comparabilidade e melhoria 

Consistência e abrangência de padrões

➢ 1990/1995 - Finalizações do projeto de comparabilidade e melhoria

- Estabelecimento da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) - Rodada Uruguai 

- Fluxos de comércios e de investimentos

➢ 1998/2000 - G7 - Comprometimento à assegurar o uso de práticas 
contábeis internacionais;
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Breve histórico da harmonização contábil

➢ 2002/2003-ONU ( Organização das Nações Unidas)

- Estudos contábeis para empresas transnacionais

- Grupo de “experts” em contabilidade, inclusive brasileiros

- IFAC - Federação Internacional de Contabilidade

- IFAD - International Forum of Accounting Development

➢ 2007 – Edição da nova legislação societária brasileira – Lei 11.638/07

➢ 2008 – CPC-orgão responsável em normatizar as práticas em conjunto com  os 
orgões reguladores (CVM, Banco Central,Receita Federal) ;

➢ 2009/2010 – Edição da Resolução 1255/09 – Contabilidade Internacional para 
pequenas e médias empresas;

➢2010/2020 – Implementação das harmoizações e alguns ajustes necessários.
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PRINCÍPIOS, PADRÕES E NORMAS

PRINCÍPIOS PADRÕES

NORMAS

Regras – Convenções - Conceitos

Guias - Procedimentos



Principais usuários das demonstrações e 
finalidades 

• Acionista minoritário

• Acionista majoritário

Principal FinalidadeUsuários

• Fluxo regular de dividendos

• Fluxo de dividendos,

• Valor de mercado da ação e

• Lucro por ação.



Principais usuários das demonstrações e 
finalidades 

• Governos (Federal, Estadual 
e Municipal)

• Bancos

Principal FinalidadeUsuários

• Valor adicionado  - PIB

• Produtividade

• Tributação

• Avaliar retorno sobre 
recursos



Principais usuários das demonstrações e 
finalidades 

• Funcionários

• Fornecedores

Principal FinalidadeUsuários

• Fluxo de caixa futuro 
suficiente para assegurar 
bons salários

• Participação nos lucros

• Capacidade de recebimento



Principais usuários das demonstrações e 
finalidades 

• Sindicatos

• Alta Administração

Principal FinalidadeUsuários

• Discussão dos percentuais 
de reajustes/novas vagas

• Retorno sobre o ativo/PL

•Capital de giro

•Tomadas de decisões sobre 
produtos



Os pressupostos básicos da contabilidade 
internacional

• Regime de competência

• Continuidade



Características qualitativas das 
demonstrações contábeis em IFRS

• Compreensibilidade 

• Relevância 

• Confiabilidade 

• Comparabilidade 



Princípios de avaliação nas 
demonstrações contábeis em IFRS

•Valor justo

•Custo histórico 

•Custo amortizado 

•Valor realizável

•Valor presente 



• IAS 1 - Apresentação das demonstrações contábeis 

• IAS 2 - Estoques 

• IAS 7 - Demonstração dos fluxos de caixa 

• IAS 8 - Práticas contábeis, mudanças de estimativas contábeis e erros 

• IAS 10 - Eventos subseqüentes 

• IAS 11 - Contratos de construção

• IAS 12 - Imposto de renda

• IAS 14 - Relatório por segmento

• IAS 16 - Ativo imobilizado 

• IAS 17 - Arrendamentos

• IAS 18 - Receita

• IAS 19 - Benefícios a empregados

• IAS 20 - Subvenções governamentais

• IAS 21 - Efeitos de mudanças nas taxas de câmbio

• IAS 23 - Custo de empréstimos 

• IAS 24 - Partes relacionadas

• IAS 26 - Contabilização de planos de benefício de aposentadoria 

• IAS 27 - Demonstrações contábeis consolidadas e da controladora

• IAS 28 - Sociedades coligadas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  
INTERNACIONAIS – I.F.R.S

III – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS NORMAS INTERNACIONAIS
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• IAS 29 - Demonstrações contábeis em economias hiperinflacionárias

• IAS 30 - Divulgações nas demonstrações contábeis de bancos e instituições financeiras similares

• IAS 31 - Participação em empreendimentos em conjunto (“joint ventures”)

• IAS 32 - Instrumentos financeiros: divulgação e apresentação 

• IAS 33 - Resultado por ação

• IAS 34 - Relatórios financeiros intermediários

• IAS 36 - Redução no valor recuperável de ativos

• IAS 37 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

• IAS 38 - Ativos intangíveis 

• IAS 39 - Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração

• IAS 40 - Propriedades para investimento 

• IAS 41 - Agricultura 

• IFRS 1 - Adoção de IFRS pela primeira vez 

• IFRS 2 - Pagamentos baseados em ações 

• IFRS 3 - Combinação de negócios

• IFRS 4 - Contratos de seguro

• IFRS 5 - Ativos não correntes mantidos para venda e operações descontinuadas

• IFRS 6 - Exploração e avaliação de recursos minerais

• IFRS 9 – Instrumentos Financeiros 

• IFRS 15 – Reconhecimento de Contratos com Clientes

III – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS NORMAS INTERNACIONAIS

18



COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS  CONTÁBEIS

❑ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas

❑APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do 
Mercado de Capitais

❑BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo

❑CFC – Conselho Federal de Contabilidade

❑IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil

❑FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras

❑CVM – Comissão de Valores Mobiliários

❑SUSEP – Superintendência de Seguros Privados

❑BACEN – Banco Central do Brasil

❑RFB – Receita Federal do Brasil 



PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS

Documentos IAS – IFRS CVM CFC Descrição Status

CPC 00(R2) - Delib. 539/08 NBC T1, Res. 1.121/08

Estrutura Conceitual para a Elaboração e 

Apresentação das Demonstrações 

Contábeis

Aprovado

CPC 01(R1) IAS 36 Delib. 527/07
NBC T 19.10, Res. 

1.110/07
Redução ao Valor Recuperável de Ativos Aprovado

CPC 02 (R2) IAS 21 Delib. 534/08
NBC T 7, Res. 1.120/08 e 

Res. 1164/09

Efeitos das Mudanças nas Taxas de 

Câmbio e Conversão de Demonstrações 

Contábeis

Aprovado

CPC 03 (R2) IAS 07 Delib. 547/08 NBC T 3.8, Res. 1.125/08 Demonstração dos Fluxos de Caixa Aprovado

CPC 04(R1) IAS 38 Delib. 553/08
NBC T 19.8, Res. 1.139/08 

e 1.140/08
Ativo Intangível Aprovado

CPC 05(R1) IAS 24 Delib. 560/08 NBC T 17, Res. 1.145/08 Divulgação sobre Partes Relacionadas Aprovado

CPC 06(R2) IAS 17 Delib. 554/08 NBC T 10.2, Res. 1.141/08 Operações de Arrendamento Mercantil Aprovado

CPC 07(R1) IAS 20 Delib. 555/08 NBC T 19.4, Res. 1.143/08 Subvenção e Assistência Governamental Aprovado

CPC 08(R1) IAS 39 Delib. 556/08 NBC T 19.14, Res 1.142/08
Custos de Transação e Prêmios na 

Emissão de Títulos e Valores Mobiliários
Aprovado

CPC 09 BR Delib. 557/08
NBC T 3.7, Res. 1.138/08 e 

1.162/09
Demonstração do Valor Adicionado (DVA) Aprovado

CPC 10(R1) IFRS 02 Delib. 562/08
NBC T 19.15, Res. 

1.149/09
Pagamento Baseado em Ações Aprovado

CPC 11 IFRS 04 Delib. 563/08
NBC T 19.16, Res. 

1.150/09
Contratos de Seguro Aprovado

CPC 12 BR Delib. 564/08
NBC T 19.17, Res. 

1.151/09
Ajuste a Valor Presente Aprovado



PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS

Documentos IAS - IFRS CVM CFC Descrição Status

CPC 13 BR Delib. 565/08 NBC T 19.18, Res. 1.152/09

Adoção Inicial da Lei 11.638/07 e da 

Medida Provisória 449/08 (Lei 

11.941/09)

Aprovado

CPC 14 - Delib. 566/08 NBC T 19.19, Res. 1.153/09

Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento, Mensuração e 

Evidenciação

Substituído

CPC 14 -
Of.Circ.CVM/S

NC/SEP 01/09

Comum.Técnico 03, 

Res.1.157/09

Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento, Mensuração e 

Evidenciação

Aprovado

CPC 15(R1) IFRS 03 Delib. 580/09 NBC T 19.23, Res. 1.175/09 Combinação de Negócios Aprovado

CPC 16 (R1) IAS 02 Delib. 575/09 NBC T 19.20, Res. 1.170/09 Estoques Aprovado

CPC 17(R1) IAS 11 Delib. 576/09 NBC T 19.21, Res. 1.171/09 Contratos de Construção
Substituído

CPC 18(R2) IAS 28 Delib. 605/09 NBC T 19.37, Res. 1.241/09
Investimento em Coligada e 

Controlada
Aprovado

CPC 19(R2) IAS 31 Delib. 606/09 NBC T 19.38, Res. 1.242/09

Participação em Empreendimento 

Controlado em Conjunto (Joint 

Venture)

Aprovado

CPC 20(R1) IAS 23 Delib. 577/09 NBC T 19.22, Res. 1.172/09 Custos de Empréstimos Aprovado

CPC 21(R1) IAS 34 Delib. 581/09 NBC T 19.24, Res. 1.174/09 Demonstração Intermediária Aprovado

CPC 22 IFRS 08 Delib. 582/09 NBC T 19.25, Res. 1.176/09 Informações por Segmento Aprovado

CPC 23 IAS 08 Delib. 592/09 NBC T 19.11, Res. 1.179/09
Políticas Contábeis, Mudanças de 

Estimativa e Retificação de Erro
Aprovado

CPC 24 IAS10 Delib. 593/09 NBC T 19.12, Res. 1.184/09 Evento Subsequente Aprovado

CPC 25 IAS 37 Delib. 594/09 NBC T 19.7, Res. 1.180/09
Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes
Aprovado



PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS

Documentos IAS - IFRS CVM CFC Descrição Status

CPC 26(R1) IAS 01 Delib. 595/09 NBC T 19.27, Res. 1.185/09
Apresentação das Demonstrações 

Contábeis
Aprovado

CPC 27 IAS 16 Delib. 583/09 NBC T 19.1, Res. 1.177/09 Ativo Imobilizado Aprovado

CPC 28 IAS 40 Delib. 584/09 NBC T 19.26, Res.1.178/09 Propriedade para Investimento Aprovado

CPC 29 IAS 41 Delib. 596/09 NBC T 19.29, Res. 1.186/09 Ativo Biológico e Produto Agrícola Aprovado

CPC 30(R1) IAS 18 Delib. 597/09 NBC T 19.30, Res. 1.187/09 Receitas Substituido

CPC 31 IFRS 05 Delib. 598/09 NBC T 19.28, Res 1.188/09
Ativo Não Circulante Mantido para 

Venda e Operação Descontinuada
Aprovado

CPC 32 IAS 12 Delib. 599/09 NBC T 19.2, Res. 1.189/09 Tributos sobre o Lucro Aprovado

CPC 33(R1) IAS19 Delib. 600/09 NBC T 19.31, Res. 1.193/09 Benefícios a Empregados Aprovado

CPC 34 IFRS 06 - -
Exploração e Avaliação de Recursos 

Minerais

Revisão do 

IASB

CPC 35 IAS 27 Delib. 607/09 NBC T 19.35, Res. 1.239/09 Demonstrações Separadas Aprovado

CPC 36 (R3) IAS 27 Delib. 608/09 NBC T 19.36, Res. 1.240/09 Demonstrações Consolidadas Aprovado

CPC 37 IFRS 01 Delib. 609/09 NBC T 19.39, Res. 1.253/09
Adoção Inicial do IFRS (Normas 

Internacionais de Contabilidade)
Aprovado

CPC 38 IAS 39 Delib. 604/09 NBC T 19.32, Res. 1.196/09
Instrumentos Finaceiros; 

Reconhecimento e Mensuração
Substituido

CPC 39 IAS 32 Delib. 604/09 NBC T 19.33, Res. 1.197/09
Instrumentos Finaceiros; 

Apresentação
Aprovado

CPC 40 IFRS 07 Delib. 604/09 NBC T 19.34, Res. 1.198/09
Instrumentos Financeiros: 

Evidenciação
Aprovado



PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS

Documentos IAS - IFRS CVM CFC Descrição Status

CPC 41 IAS 33 - - Resultado por Ação

CPC 42 IAS 29 - -
Contabilidade e Evidenciação em 

Economia Hiperinflacionária

Revisão do 

IASB

CPC 43 IFRS 01 Delib. 610/09 NBC T 19.40, Res. 1.254/09
Adoção Inicial dos Pronunciamentos 

Técnicos 15 a 40
Aprovado

CPC 46 IFRS 13 Delib. 699/12 NBC TG 46 Mensuração do Valor Justo Aprovado

CPC 47 IFRS 15 Delib 762/16 NBC TG 47 Receita de Contrato com Clientes Aprovado

CPC 48 IFRS 9 Delib 763/16 NBC TG 48 Instrumentos Financeiros Aprovado

CPC PME - - NBC T 19.41, Res. 1.255/10
Contabilidade para Pequenas e 

Médias Empresas
Aprovado



PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS

Documentos IAS - IFRS CVM CFC Descrição Status

ICPC 01 IFRIC 12 Delib. 611/09 IT 08, Res. 1.261/09 Contratos de Concessão Aprovado

ICPC 02 IFRIC 15 Delib. 612/09 IT 13, Res. 1.266/09
Contratos de Construção Setor 

Imobiliário
Aprovado

ICPC 03 IFRIC 04 Delib. 613/09 IT 03, Res. 1.256/09
Aspectos Complementares 

Operações Arrendamento Mercantil
Aprovado

ICPC 04 IFRIC 08 Delib. 614/09 IT 04, Res. 1.257/09
Alcance CPC 10-Pagamento 

Baseado em Ações
Aprovado

ICPC 05 IFRIC 11 Delib. 615/09 IT 05, Res. 1.258/09

Pagamento Baseado em Ações-

Transações de Ações em Grupo e 

Tesouraria

Aprovado

ICPC 06 IFRIC 16 Delib. 616/09 IT 06, Res. 1.259/09
Hedge Investimento Líquido 

Operações Exterior
Aprovado

ICPC 07 IFRIC 17 Delib. 617/09 IT 07, Res. 1.260/09 Distribuição Lucros In Natura Aprovado



PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS

Documentos IAS - IFRS CVM CFC Descrição Status

ICPC 08 - Delib. 601/09 IT 01, Res. 1.195/09
Contabilização Proposta Pagamento 

Dividendos
Aprovado

ICPC 09 - Delib. 618/09 IT 09, Res. 1.262/09

Demonstrações Contábeis 

Individuais, Separadas, Consolidadas 

e Aplicação Método Equivalência 

Patrimonial

Aprovado

ICPC 10 - Delib. 619/09 IT 10, Res. 1.263/09

Interpretação Ativo Imobilizado e 

Propriedade Investimento-CPC 27, 

28, 37 e 43

Aprovado

ICPC 11 IFRIC 18 Delib. 620/09 IT 11, Res. 1.264/09
Recebimento em Transferência de 

Ativos de Clientes
Aprovado

ICPC 12 IFRIC 01 Delib. 621/09 IT 12, Res. 1.265/09

Mudanças Passivos por Desativação, 

Restauração e Outros Passivos 

Similares

Aprovado

OCPC 01 

(R1)
- Delib. 561/08 NBC T 10.23, Res. 1.154/09 Entidades Incorporação Imobiliária Aprovado

OCPC 02 -
Of.Circ.CVM/S

NC/SEP 01/09

Comum.Técnico 03, 

Res.1.157/09

Esclarecimentos Demonstrações 

2008
Aprovado

OCPC 03 -
Of.Circ.CVM/S

NC/SEP 03/09
IT 02, Res. 1.199/09

Instrumentos 

Financeiros:Reconhecimento, 

Mensuração e Evidenciação

Aprovado



Conceitos e definições – Contabilidade para pequenas e médias 
empresas

Conceito Aplicação

Não têm a obrigação pública de 
prestação de contas

Entidades que não possuem:

• instrumentos de dívida ou títulos patrimoniais negociados 
em bolsa ou mercado de balcão.

• ativos em uma condição fiduciária perante um grupo 
amplo de terceiros como um de seus principais negócios 
(instituições financeiras e seguradoras).

Sociedades por ações fechadas, desde que não 
enquadradas como sociedades de grande porte (Lei 
11.638/07).

Elabora demonstrações contábeis 
para fins gerais para usuários 
externos

• Proprietários que não estão envolvidos na administração 
do negócio.

• Credores existentes e potenciais.

• Agências de avaliação de crédito.



Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas
Conceitos e definições

• Entidades não consideradas como pequenas ou médias empresas:

➢Companhia abertas, reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM).

➢Sociedades de grande porte, assim consideradas aquelas com ativo total 
superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhões.

➢Sociedades reguladas pelo Banco Central do Brasil, Superintendência de 
Seguros Privados e outras sociedades cuja prática contábil é subordinada por 
um órgão regulador.

27
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SEÇÕES DO 

PRONUNCIAM

ENTO PME

NBCT ASSUNTO IFRS CPC

1,2,3,4,5,6

NBCT 01

NBCT 03

NBCT06

Pequenas e Médias 

Empresas, Conceitos e 

Princípios Gerais e 

Demonstrações Contábeis

FRAMEW

ORK

IAS 01

CPC  00

CPC 03

CPC 26

1255 – Novas Normas Brasileiras de Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas

ESQUEMA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

9,14,15

NBCT 19.11

NBCT 19.7

NBCT 19.24

Políticas Contábeis, 

Mudanças de Estimativas e 

Retificação de Erros e 

Provisões, Passivos e Ativos 

Contingentes

IAS 08

IAS 37

IAS 21

CPC 02

CPC 18

CPC 19

CPC 36

10,21 NBCT 19.7

Investimento em Coligada e 

Controlada, Investimento e

Demonstrações Contábeis 

Consolidadas, Equivalência

IAS 18 

IAS 27

CPC 23  

CPC 25

11,12,22 NBCT 19.19
Instrumentos Financeiros,  

Passivo E Patrimônio Líquido

IAS 39

IAS 32

IFRS 07

CPC 38

CPC 39

CPC 40

NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
Resolução 1255 – Novas Normas Brasileiras de Contabilidade para 

Pequenas e Médias Empresas

ESQUEMA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA
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1255 – Novas Normas Brasileiras de Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas

ESQUEMA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
Resolução 1255 – Novas Normas Brasileiras de Contabilidade 

para 

Pequenas e Médias Empresas

ESQUEMA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

13, 25

NBCT 19.20

NBCT 19.4

NBCT 19.22

Estoques e Custos de 

Empréstimos

IAS 02

IAS 20

IAS 23

CPC 16

CPC 20

16,17,18

NBCT 19.26

NBCT 19.1

NBCT 19.8

Propriedade Para 

Investimento, Imobilizado,  e 

Intangível

IAS 40

IAS 16

IAS 38

CPC 28

CPC 27

CPC 04

19,27
NBCT 19.23

NBCT 19.10

Combinação de Negócios e 

Redução Ao Valor 

Recuperável Dos Ativos

IFRS 03

IAS 36

CPC 15

CPC 01

20 NBCT 10.2 Arrendamento Mercantil IAS 17
CPC 06

32,33,34

NBCT 19.12

NBCT 17

NBCT 19.25

Evento Subsequente, 

Divulgação Sobre Partes 

Relacionadas E Atividades 

Especializadas

IAS 10

IAS 24

IFRS 08

CPC 24

CPC 05

CPC 22

35 Res. 1159/09
Adoção Inicial Desse 

Pronunciamento
IFRS 01 CPC 13

CPC 37
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1255 – Novas Normas Brasileiras de Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas

ESQUEMA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
Resolução 1255 – Novas Normas Brasileiras de Contabilidade 

para 

Pequenas e Médias Empresas

ESQUEMA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

23, 26,29 NBCT 19.7 Tributos sobre o Lucro IAS 12 CPC 10 

CPC 32

24 NBC T 19.4  Subvenções Governamentais IAS 20
CPC 07

23 NBC T 19.3 Receitas IAS 18 CPC 30

28
NBC T 19.31

Benefícios a Empregados IAS 32
CPC 33



• TEMAS A SEREM ABORDADOS:

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS TEMAS; 

.NBCT – OO – ESTRUTURA CONCEITUAL;

.NBTC – 26 – APRESENTAÇÃO DEMONSTRAÇÕES;

EXEMPLOS DE NOTAS EXPLICATIVAS MAIS USUAIS; 

.NBCT 03 – FLUXO DE CAIXA;

NBCT 01 – TESTE DE RECUPERABILIDADE;

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 



O que são as demonstrações contábeis

• Conjunto de informações capazes de propiciar

aos usuários, um grau de revelação suficiente

para entendimento da situação patrimonial e

financeira da entidade, do resultado apurado, das

origens e aplicações de seus recursos e das

mutações do seu patrimônio líquido em um

determinado período.



Razões para elaborar Demonstrações 
Contábeis  em aderência às  legislações

• Responsabilidade Social/Econômico; 

• Informações claras e objetivas;

• Diversos usuários – abertura de mercados/Investidores;

• Utilização para tomada de decisões;

• Assuntos emergentes relevantes;

• Relacionamento com a comunidade;

•Atendimento as obrigações legais.



CPC 00 – ESTRUTURA CONCEITUAL
FINALIDADES

• A Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro (Estrutura Conceitual) descreve 
o objetivo do, e os conceitos para, relatório financeiro para fins gerais. A 
finalidade desta Estrutura Conceitual é: 
•(a) auxiliar o desenvolvimento das Normas Internacionais de Contabilidade 
(IFRS) para que tenham base em conceitos consistentes; 

•(b) auxiliar os responsáveis pela elaboração (preparadores) dos relatórios 
financeiros a desenvolver políticas contábeis consistentes quando nenhum 
pronunciamento se aplica à determinada transação ou outro evento, ou quando o 
pronunciamento permite uma escolha de política contábil; e 

•(c) auxiliar todas as partes a entender e interpretar os Pronunciamentos. O Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), considerando o seu objetivo de promover e 
manter a plena convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil às Normas 
Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo IASB, decidiu desde 2008, 
adotar a Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro emitida pelo Iasb no 
desenvolvimento dos Pronunciamentos Técnicos do CPC. 



CPC 00 – ESTRUTURA CONCEITUAL

Definições

Ativo

Recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se 
espera a geração potencial futura, direta ou indireta, de fluxos de caixa e equivalentes 
de caixa para a entidade.

Passivo

Obrigação atual da entidade como resultado de eventos passados, cuja liquidação 
deve resultar em uma saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos.

Patrimônio 
líquido

Valor residual dos ativos de uma entidade, após a dedução de todos os seus passivos.

Receitas

Aumento de benefícios econômicos sob a forma de entradas ou aumentos de ativos 
ou diminuições de passivos que resultam em aumento do patrimônio líquido, que não 
sejam provenientes de aportes dos proprietários da sociedade.

Despesas

Decréscimos nos benefícios econômicos sob a forma de saída de recursos ou redução 
de ativos ou incrementos em passivos que resultem em decréscimo no patrimônio 
líquido, que não sejam provenientes da distribuição aos proprietários da entidade.



CPC 00 – ESTRUTURA CONCEITUAL
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Características Qualitativas da Informação Contábil

Compreensibilidade

Demonstrações contábeis devem ser compreensíveis a usuários que tenham um conhecimento razoável de negócios, 
atividades econômicas e contabilidade.

Relevância

Informação contábil deve ser relevante para as necessidades dos usuários, isto é, capaz de influenciar suas decisões 
econômicas para avaliar eventos passados, presentes e futuros, ou confirmando ou corrigindo suas avaliações 
passadas.

Materialidade

A informação é material e, portanto tem relevância, se sua omissão ou erro puder influenciar as decisões econômicas 
de usuários.

Confiabilidade

A informação é confiável quando está livre de desvio substancial e viés, e representa adequadamente aquilo que tem a 
pretensão de representar ou seria razoável de se esperar que representasse.

Primazia da essência sobre a 
forma

Demonstrações contábeis devem ser apresentadas de acordo com sua essência e não meramente sua forma legal.



CPC 00 – ESTRUTURA CONCEITUAL
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Características Qualitativas da Informação Contábil

Prudência

Precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas 
exigidas de acordo com as condições de incerteza, de forma que ativos 
ou receitas não sejam superestimados e que passivos ou despesas não 
sejam subestimados.

Integralidade
Informação contábil deve ser completa, dentro dos limites da 
materialidade e custo.

Comparabilidade

Mensuração e apresentação dos efeitos financeiros de transações 
semelhantes e outros eventos e condições devem ser feitas de modo 
consistente pela entidade, ao longo dos diversos períodos.

Tempestividade

Informação contábil deve ser disponibilizada aos usuários dentro do 
tempo oportuno para tomada de suas decisões econômicas.

Equilíbrio entre custo 
e benefício

Benefícios derivados da informação contábil devem exceder o custo 
para produzi-lá, e a avaliação dos custos e benefícios é em essência um 
processo de julgamento.



Balanço DRE (Demonstrativo de 
resultados)

Ativo Passivo

Usos de 
recursos

Fontes de 
recursos

Custos

Despesas

Receitas

Entradas

Saídas

Saldo

Fluxo de Caixa



Demonstrações Contábeis

Quais são as peças contábeis

• Balanço Patrimonial

• Demonstração de Resultado

• Mutação do Patrimônio Líquido

• Demonstração da Origem e Aplicação de Recursos

• Demonstração do fluxo de caixa

• Notas Explicativas

•Relatório de opinião de auditoria ( se aplicável)



Balanço Patrimonial

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NÃO 

CIRCULANTE –

Realizável a longo prazo

Investimentos

Imobilizado

Intangível

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO 

CIRCULANTE

Exigível a longo prazo

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Prejuízos Acumulados
Ajustes Avaliação Patrimonial



Demonstrativo de Resultado – DRE 

RECEITA DE VENDAS

(-) Custos 

= Lucro Bruto 

(-) DESPESAS GERAIS 

Vendas 

Administrativas 

=Lucro Operacional 

(-) Impostos 

Lucro Final 



Fluxo de Caixa – DFC 

Lucro 

Ajustes não caixa 

= lucro ajustado 

(+-)Variações patrimoniais 

= Geração de caixa operacional 

(-) Investimentos 

+ novos empréstimos 

(-)pagamentos de terceiros 

= Geração de caixa do exercício 



Notas Explpicativas 

1) Contexto operacional 

2) Legislação societária 

3) Políticas contábeis

a) uso de estimativas

b)praticas utilizadas

4)Disponibilidades 
X
X
x



Assuntos relevantes a serem comtemplados 
nas Demonstrações Contábeis

• Provisão para perdas estimadas / clientes
• Instrumentos financeiros
• Reconhecimento da receita
• Ativos intangíveis – registro da marca em combinações de negócios
• Ativos contingentes
• Fundo de pensão
• Ativo biológico;
• Ativos e passivos ao valor justo
• Ajuste a Valor Presente
• Deprecição em função da vida útil econômica
• Registro dos direitos de uso de ativos
• Testes de recuperação de ativos
• Passivos contingentes -provisões trabalhistas
• Perpetualidade do ágio
• Incentivos governamentais
• Eventos subsequentes



• TEMAS A SEREM ABORDADOS:

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS TEMAS; 

.NBCT – OO – ESTRUTURA CONCEITUAL; 

.NBTC – 26 – APRESENTAÇÃO DEMONSTRAÇÕES;

EXEMPLOS DE NOTAS EXPLICATIVAS MAIS USUAIS; 

.NBCT 03 – FLUXO DE CAIXA;

. NBCT 01 – TESTE DE RECUPERABILIDADE;

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 



exemplos de notas explicativas 
RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios 

apresentados, salvo disposição em contrário.

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com a Lei das Sociedades Anônimas 
6.404/76 e suas alterações posteriores em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas 
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo 

International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 

administração na sua gestão.

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e 
ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo. preparação de demonstrações financeiras 

requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e  também o  exercício  de  julgamento por parte 
da administração da Companhia no processo de 

aplicação de suas políticas contábeis. 



Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de
mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das suas atividades. Se o prazo de
recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo
circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de
juros menos a provisão para perdas de crédito esperadas para as contas a receber.

O cálculo do ajuste a valor presente é realizado com base nas vendas a prazo da Companhia,
utilizando a taxa de juros ponderada de capitais resultante dos valores tomados através de
empréstimos e financiamentos. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada como
redução da receita bruta na demonstração do resultado.

Estoques

Os estoques são avaliados ao custo ou valor realizável líquido, dos dois, o menor. Os custos
incorridos são contabilizados da seguinte forma: Matérias-primas - custo de aquisição segundo o
custo médio; e Produtos acabados e em elaboração - custo dos materiais diretos e mão de obra, e
gastos gerais de fabricação, com base na capacidade operacional normal.

O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, menos os
custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para a realização da venda. Em
caso de perda por desvalorização (impairment), provisões são imediatamente reconhecida no
resultado.



Intangível

Gastos com desenvolvimento de tecnologia

Os gastos com pesquisa são reconhecidos como despesas quando incorridos. Os gastos incorridos no
desenvolvimento de projetos (relacionados à fase de projeto e testes de produtos novos ou aperfeiçoados) são
reconhecidos como ativos intangíveis quando for provável que o projeto atender aos critérios definidos na
legislação, considerando-se sua viabilidade comercial e tecnológica, e somente se o custo puder ser mensurado
de forma confiável. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos como despesas na medida em que são
incorridos. Os gastos de desenvolvimento capitalizados são amortizados desde o início da produção comercial
do produto, pelo método linear e ao longo do período do benefício esperado.

Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, fábricas e escritórios. O imobilizado é demonstrado pelo
valor de custo, reduzido pela depreciação acumulada ou pelas perdas por impairment, quando aplicável. O
custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para alocar
seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for
maior do que seu valor recuperável estimado.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e
são reconhecidos em "outras receitas/líquidas" na demonstração do resultado.



Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

A Administração revisa anualmente o valor recuperável dos ativos com o objetivo de avaliar eventos

ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar

deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor

contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o

valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada

unidade geradora de caixa.

Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu

valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio

ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa.

O valor justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre que possível, com base em

transações recentes de mercado entre partes conhecedoras e interessadas com ativos semelhantes.

A perda por desvalorização do ativo é reconhecida no resultado de forma consistente com a função do

ativo sujeito à perda.



Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores referem-se a obrigações a pagar por bens ou serviços que
foram adquiridos no curso normal dos negócios ou a custos estimados, sendo classificadas como
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas
a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso
do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura
correspondente ajustadas a valor presente.

Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos
custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado.
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de
liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos
e financiamentos estiverem em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a
Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12
meses após a data do balanço.



Provisões

Provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou

não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que recursos

econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa confiável do

valor da obrigação possa ser realizada. Quando a Companhia espera que o valor de uma

provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, o reembolso é

reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for

praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na

demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.



Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos corrente e
diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado,

O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias
vigentes, na data de elaboração do balanço patrimonial. A administração avalia, periodicamente, as posições
assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações.

O imposto de renda e contribuição social corrente é apresentado líquido, no passivo, quando houver montantes a
pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório.

O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as
diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores
contábeis nas demonstrações financeiras.

O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam
ser usadas.

Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito
legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral quando relacionado com
a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal.



Reconhecimento da receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e
serviços no curso normal das atividades. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos.

A Companhia reconhece a receita quando o valor desta pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios
econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das
atividades. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente,
o tipo de transação e as especificações de cada venda.

Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do prazo para
conclusão, as estimativas iniciais serão revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas
ou custos estimados e estão refletidas no resultado no exercício em que a administração tomou conhecimento das
circunstâncias que originaram a revisão.

A Companhia pode reconhecer a receita de seus contratos de prestação de serviços de Longo Prazo em um
determinado momento no tempo, quando o controle do ativo é transferido ao cliente ou ao longo do tempo, quando o
contrato assim permitir, com base na evolução física das obrigações de performance previstas em contrato, cujas
etapas de execução são determinadas através da emissão de laudo técnico.

Benefícios fiscais

A receita decorrente de incentivos fiscais refere-se ao Crédito Presumido de ICMS. A receita está contabilizada e 
demonstrada na conta de outras receitas (despesas) operacionais, líquidas na demonstração do resultado do exercício 



Distribuição de dividendos

A distribuição de dividendos para os acionistas é reconhecida ao final do exercício como um passivo nas
demonstrações financeiras da Companhia, com base em seu estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo
obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral.

Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o
próximo exercício social.

Custo

A Companhia reconhece os custos dos seus produtos e contratos de prestação de serviços conforme método no
momento especifico ou de longo prazo na proporção do percentual de evolução realizado.

Provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber

A Companhia efetua provisões para perdas de crédito esperadas para contas a receber com base em estimativa 
confiável de perda dos valores registrados em seu saldo de clientes. Para tanto, leva em consideração a análise dos 

riscos de crédito de clientes, o histórico do cliente e desconsidera aqueles que possuem acordos judiciais, 
extrajudiciais ou garantias. 

Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco
do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros de valor justo, risco de crédito e risco de liquidez). O
programa de gestão de riscos da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.

A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de
Administração. A tesouraria identifica, avalia e as protege contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as
unidades operacionais destas.



Conversão de saldos denominados em moeda estrangeira

As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. As

transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em

vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são

reconvertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço. Todas as diferenças são

registradas na demonstração do resultado.

Ativo biológico

Os ativos biológicos, representados por aves, avós e matrizes, estão classificados como ativo permanente.

Durante o período de recria, que compreende o período de 0 a 24 semanas, aproximadamente seis meses,

além dos custos de aquisição, são alocados os custos mão de obra, ração e medicamentos. Após o período

de recria, os ativos passam a ser exauridos durante o seu ciclo produtivo, aproximadamente 11 meses, com

base no número estimado de ovos produzidos.

Tributação

As receitas de vendas e serviços estão sujeitas a impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas

vigentes.Nas demonstrações de resultado as receitas são demonstradas pelos valores líquidos dos

correspondentes impostos. Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS são

apresentados dedutivamente do custo dos produtos vendidos na demonstração do resultado.



Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas

A preparação das demonstrações contábeis da Companhia requer que a Administração faça

julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas,

despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das

demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar

a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em

períodos futuros.

Patrimônio líquido

O capital social é de R$XXXX (xxxxxxxxxxxx) e é composto de xxxx (xxxxxxxxxx) de ações ordinárias

nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados pelos

acionistas.

Seguros

A Companhia adota políticas de contratar seguros em montantes considerados suficientes para

cobrir eventuais sinistros em suas plantas, escritórios e estoques. A suficiência da cobertura de

seguros foi determinada e analisada quanto à adequação pela Administração da Companhia.

**********************************************************



• TEMAS A SEREM ABORDADOS:

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS TEMAS; 

.NBCT – OO – ESTRUTURA CONCEITUAL; 

.NBTC – 26 – APRESENTAÇÃO DEMONSTRAÇÕES;

EXEMPLOS DE NOTAS EXPLICATIVAS MAIS USUAIS; 

.NBCT 03 – FLUXO DE CAIXA;

NBCT 01 – TESTE DE RECUPERABILIDADE;

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  



Conceitos

Método Direto Método Indireto

São demonstrados os 

recebimentos e pagamentos 

derivados das atividades da 

empresa, os fluxos que geram 

ou consomem caixa na 

empresa. São apresentados 

as entradas e saídas de forma 

direta.

Parte do resultado líquido do 

exercício até chegar ao Fluxo 

de Caixa. O lucro deve ser 

ajustado pelos itens  que não 

afetarem o Caixa da 

empresa.

Executa-se  a reconciliação 

do lucro (regime de 

competência) ao resultado de 

caixa.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



Métodos de elaboração

Direto

✓Elaboração à partir da movimentação do caixa de tesouraria.

✓Necessidade de detalhamento das movimentações.

Indireto

✓Elaboração á partir do lucro/prejuízo do exercício.

✓Necessidade de informações  das variações das contas 
contábeis. 
OBS:Caixa= Saldo das disponibilidades (cx, bancos, aplicações)



Demonstração do fluxo de
caixa    - Método direto 

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento clientes 2.932.800
Pagamentos fornecedores/Salários e encargos (2.136.200)
Outras despesas operacionais/administrativas e tributos 271.900
Encargos financeiros (6.904)

Fluxo caixa operacional líquido 517.796

ATIVIDADES INVESTIMENTOS
Terrenos e Obras civis (196.000)
Móveis/utensílios/instalações/Máquinas (113.000)
Veículos de uso (36.000)
Computadores/software (17.000)

Total Investimentos (362.000)
ATIVIDADES FINANCIAMENTOS
Recursos próprios 280.000
Financiamentos/Leasing 44.376
Total financiamentos 324.376

Caixa líquido do período 480.172
Saldo inicial disponibilidades -
Saldo final disponibilidades 480.172

 



Demonstração do Fluxo de Caixa –

Método Indireto
Lucro líquido 154.996

Ajustes

(+ )  Depreciação 46.900

(=) LUCRO AJUSTADO 201.986

(-) aumento estoques/clientes – Variações do ativo (422.100)

(+) aumento salários/tributos/fornecedores- Variações do passivo 737.910

Fluxo de caixa operacional líquido 517.796

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Imobilizado (196.000)

Investimentos (113.000)

Intangível (53.000)

Total de investimentos pagos (362.000)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Recursos próprios (aumento de capital) 100.000

Financiamentos efetuados 224.376

Total financiamentos 324.376

Caixa líquido do período 480.172

Saldo inicial de disponibilidades -

Saldo final de disponibilidades 480.172



A estrutura da Demonstração dos Fluxos de Caixa compõe-se de quatro
grandes grupos, a saber:

Disponibilidades Abrange o dinheiro em caixa, o saldo das contas
correntes nos bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata.

Atividades Operacionais Representa os recebimentos e pagamentos
vinculados diretamente a operação da Sociedade.

Atividades de Investimentos Contempla basicamente os recursos
desembolsados para aquisição de bens patrimoniais integrantes do grupo do 
ativo permanente.

Atividades de Financiamentos Abrange a movimentação financeira dos 
recursos de terceiros e dos recursos próprios.



Fluxo de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes por vendas à vista ou cobranças;
Pagamentos a fornecedores por compras à vista ou a prazo;
Pgtos. de salários, encargos sociais, comissões, férias, etc.;

Pagamentos de aluguéis e fretes;
Pagamentos de juros e encargos de dívidas;

Recebimentos de juros e rendimentos;
Pagamentos de impostos;

Outros recebimentos e pagamentos operacionais

Fluxo de caixa das
Atividades de

Investimento

Compra de Imobilizado
Resgate/aplicações
Recebimento de créditos

Ativo 
Circulante

Não
Circulante

Passivo 
Circulante

Não 
Circulante

Fluxo de caixa das
atividades de 

Financiamento

Empréstimos bancários
Liquidações de dívidas
Pagamento de dividendos



FLUXO DE CAIXA – ESTRUTURA – INDIRETO
Lucro Líquido  por competência
AJUSTES  AO LUCRO 

= LUCRO AJUSTADO POR CAIXA –

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes por vendas

Pagamentos a fornecedores
Pgtos. de salários, encargos sociais, comissões, férias, etc.;

Pagamentos de impostos;
Outros recebimentos e pagamentos operacionais

( - ) Fluxo de caixa das Atividades de Investimento
Compra de Imobilizado
Resgate/aplicações
Recebimento de créditos

( +) Fluxo de caixa das atividades de Financiamento
Empréstimos bancários

Liquidações de dívidas
Pagamento de dividendos

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Variação de recebimentos de clientes por vendas
Variação de pagamentos a fornecedores
Pgtos. de salários, encargos sociais, comissões, férias, etc.;
Pagamentos de impostos;
Outros recebimentos e pagamentos operacionais

= FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

( =) Aumento líquido de caixa 

(+) Saldo inical das disponibilidades 

( =) Saldo Final de Caixa 



• TEMAS A SEREM ABORDADOS:

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS TEMAS; 

.NBCT – OO – ESTRUTURA CONCEITUAL; 

.NBTC – 26 – APRESENTAÇÃO DEMONSTRAÇÕES;

EXEMPLOS DE NOTAS EXPLICATIVAS MAIS USUAIS; 

.NBCT 03 – FLUXO DE CAIXA;

NBCT 01 – TESTE DE RECUPERABILIDADE;

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 



MODIFICAÇÕES
ARTIGO 

LEI S.A.
COMENTÁRIOS

Instituição da 

avaliação 

periódica 

compulsória do 

grau de 

recuperação dos 

valores registrados 

no ativo

imobilizado, 

intangível e 

diferido.

Art. 183, 

§3º

A Cia deverá efetuar periodicamente,

análise sobre a recuperação dos valores

registrados do Imobilizado, no intangível

e no Diferido.

Registrar as perdas do valor do capital

aplicado avaliando sua recuperação via

resultados econômicos. Ainda revisar e

ajustar os critérios de vida útil

econômica para definição da

depreciação, exaustão de amortização.



- O teste de recuperabilidade do custo (Impairment Test) consiste em 
assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um 
valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

- Se houver indícios de perda, a entidade deverá reconhecer o registro 
contábil da eventual desvalorização do ativo.

- Portanto:

Valor contábil > Preço Líquido de venda ou Uso = Perda

Análise da Recuperação dos Ativos
Teste de Recuperabilidade do Custo



- Valor Recuperável: o valor recuperável de um ativo é o maior valor entre o 
preço líquido de venda ou valor em uso.

- Valor Contábil: custo menos depreciação, amortização e exaustão.

- Valor de Venda: é o valor de negociação em um mercado ativo por contrato 
formal. Pode-se considerar valores recentes de transações de ativos 
semelhantes, dentro de um mesmo setor.

- Valor de Uso: será estimado com base em fluxos de caixas futuros que a 
empresa venha obter com esses ativos, utilizando uma taxa de desconto 
para trazer esses fluxos de caixas a valor presente. Esse método é conhecido 
como Fluxo de Caixa Descontado.

Análise da Recuperação dos Ativos
Teste de Recuperabilidade do Custo - Definições



Análise da Recuperação dos Ativos
Teste de Recuperabilidade do Custo - Exemplo

Para gerar caixa, uma empresa depende de 4 máquinas:

Descrição Custo Vida Útil Taxa a.a. Depreciação Valor Residual

Máquina A 5.000 10 10 500 4.500 

Máquina B 2.000 10 10 200 1.800 

Máquina C 8.000 5 20 1.600 6.400 

Máquina D 5.000 10 10 500 4.500 

Total 20.000 2.800 17.200

O Ativo Primário do grupo é a máquina C, por que é a máquina principal de             
geração de caixa. O tempo de vida útil para o grupo do ativo é de 5 anos.



Análise da Recuperação dos Ativo
Teste de Recuperabilidade do Custo - Exemplo

Fluxo de Caixa Descontado - O caixa gerado deve ser baseado 
na vida útil do Bem Primário, ou seja, a projeção do Fluxo de 

Caixa será de 5 anos.

0 1 2 3 4 5

Valor Presente



Análise da Recuperação dos Ativos
Teste de Recuperabilidade do Custo - Exemplo

Premisssas

Taxa sem Risco Poupança 6,0%

Taxa Prêmio Risco Exigido 9,0%

Taxa Inflação Projetada (5,0%)

Taxa Desconto (6,0+9,0-5,0) 10,0%

Fluxo de Caixa Operacional  Livre

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total

Receita Operacional 21.293 23.230 28.598 26.650 30.187 129.958 

(-) Custo (14.641) (17.604) (18.792) (19.726) (19.958) (90.721)
= Resultado Bruto 6.652 5.626 9.806 6.924 10.229 39.237 

(-) Despesas Operacionais (1.785) (2.157) (2.304) (2.539) (2.986) (11.771)

(-) Outras Despesas Operacionais (143) (105) (149) (134) (129) (660)
(-) Depreciação (2.800) (2.924) (3.040) (3.084) (3.177) (15.025)

= Lucro Operacional antes IR 1.924 440 4.313 1.167 3.937 11.781 

Ajustes para Fluxo de caixa

+ Depreciação 2.800 2.924 3.040 3.084 3.177 15.025 

(-) Investimentos (622) (578) (219) (466) (409) (2.294)

= Fluxo de Caixa Disponível 3.832 2.694 6.998 3.230 5.251 22.005

Fluxo de Caixa Descontado 3.452 2.187 5.117 2.128 3.116 16.000
Fórmula HP:   FV = 3.832;   i = 11 ;   n = 1   →   PV = 3.452  



Análise da Recuperação dos Ativos
Teste de Recuperabilidade do Custo - Exemplo

Apuração da Perda pelo Teste de Recuperabilidade

Descrição R$

Valor Contábil do Grupo dos Ativos 17.200 

Valor de Uso - Fluxo de Caixa Descontado 16.000

Perda Apurada (1.200)

Valor de Venda das 4 Máquinas 14.000 



Análise da Recuperação dos Ativo
Teste de Recuperabilidade do Custo - Exemplo

Alocação da Perda - Valor Contábil

Descrição
Valor 

Residual
% Pró Rata Perda

Valor Contábil 
Ajustado

Máquina A 4.500   26,2% 314 4.186 

Máquina B 1.800 10,5% 126 1.674 

Máquina C 6.400 37,2% 447 5.953 

Máquina D 4.500 26,2% 314 4.186 

Total 17.200 100,0% 1.200 16.000 

Contabilização
D - Provisão para Perda (DRE) 1.200 

C - Máquina A (Imobilizado) 314 

C - Máquina B (Imobilizado) 126 

C - Máquina C (Imobilizado) 447 

C - Máquina A (Imobilizado) 314 



Análise da Recuperação dos Ativos

Teste de Recuperabilidade

Imobilizado Intangível

Recuperáveis
• Venda a terceiros 

• Pelo uso
( Pela geração dos fluxos de caixa)

Ajustes

Somente para diminuir os valores contábeis



• TEMAS A SEREM ABORDADOS:

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS TEMAS; 

.NBCT – OO – ESTRUTURA CONCEITUAL; 

.NBTC – 26 – APRESENTAÇÃO DEMONSTRAÇÕES;

EXEMPLOS DE NOTAS EXPLICATIVAS MAIS USUAIS; 

.NBCT 03 – FLUXO DE CAIXA;

NBCT 01 – TESTE DE RECUPERABILIDADE;

CONSIDERAÇÕES FINAIS.



➢ Pontos de atenção nas Demonstrações contábeis



Considerações Finais  

✓Alinhamentos de procedimentos contábeis em aderência as Normas Internacionais de 
Contabilidade;

✓ Essência sobre a forma e Normas baseadas em princípios e julgamentos;

✓Necessidade de aprimoramentos relevantes na obtenção e informações econômicas 
das transações efetuadas para reflexos nas demonstrações contábeis; 

✓Assuntos  técnicos são relevantes para informações  econômicas adequadas para os 
investidores e mercado em geral;

✓Necessidade de estudos continuados dos profissionais da contabilidade;

✓Conhecimentos relevantes sobre as operações dos negócios, visando refletir na 
Contabilidade a real situação patrimonial. 
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