
• Critérios de avaliação e mensuração de Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido.
• Reconhecimento de Receitas e Despesas.
• Estimativas Contábeis.
• Destinação de resultados contábeis e constituição de reservas.
• Aspectos relevantes para Notas Explicativas na visão do CPC.

Marco Simch
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Parafraseando o Hino do Rio 
Grande do Sul: 

"Sirvam nossas façanhas
de modelo a toda Terra."

PARABÉNS COLEGAS!
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“Não há como analisar balanços sem conhecimento do segmento 
de negócios, sem conhecimento da empresa (e seus gestores),
sem conhecimento do modelo contábil utilizado (o que inclui 

conhecer um mínimo de normas vigentes) e sem conhecimento 
das “nuvens” de incertezas que cercam essa empresa e o 

ambiente em que está inserida.”

Prefácio - Prof. Sérgio de Iudícibus
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Fontes de pesquisas:
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Propósito do Curso: 

Contribuir para as melhores apresentações e divulgações
das Demonstrações Contábeis, requeridas pelas práticas contábeis
adotadas no Brasil.
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Práticas contábeis brasileiras compreendem:

 a legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras de Contabilidade
emitidas pelo CFC, os pronunciamentos, as interpretações e as
orientações emitidos pelo www.cpc.org.br e homologados pelos órgãos
reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não
regulados, desde que atendam ao CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para
Relatório Financeiro emitido pelo CFC e, por conseguinte, em consonância
com as normas contábeis internacionais.
Fonte: NBC TG 26 – Apresentação das DC's. 
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NBC TA 580(R1) – REPRESENTAÇÕES FORMAIS | R.F.

R.F.: é uma declaração escrita pela administração (parte responsável),
fornecida ao auditor, para confirmar certos assuntos ou suportar outra evidência
de auditoria.

 R.F.: não incluem as DC’s, as afirmações nelas contidas ou
livros e registros comprobatórios.
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Período
auditado

01/01/22 31/12/22 12/01/23

EVENTOS SUBSEQUENTES – NBC TA 560 :
São eventos (favoráveis ou não) ocorridos entre a data das DC’s e a data do Relatório dos 
Auditores Independentes e os fatos que chegaram ao conhecimento do auditor 

independente após a data do seu relatório.

Data do RAIData das DC’s

31/03/23
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No mínimo:  objetivos sociais e atividades desenvolvidas,  empresas
controladas,  aspectos relevantes da continuidade operacional,  onde as ações
estão listadas,  efeitos de sazonalidade e  reportar a outra NE que a informação
está sendo divulgada.
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2  PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
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2  PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS - divulgações:

 Uma política contábil pode ser relevante devido à natureza das operações da
entidade, mesmo se os montantes contabilizados não forem materiais no
período e nos períodos anteriores.

 Em geral, não é necessário divulgar políticas contábeis imateriais e
irrelevantes.

Fonte: Modelo de demonstrações financeiras para 2022. DELOITTE. Dez./22.

Ex.: Provisão para Perdas.
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Alguns conceitos importantes:
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Valor justo - é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado,
ou um passivo liquidado, entre partes interessadas, conhecedoras do
negócio e independentes entre si, com a ausência de fatores que
pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma
transação compulsória. Fonte: CPC 12 – Ajuste a Valor Presente

VALOR JUSTO = VALOR DE MERCADO
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2. BASE DE APRESENTAÇÃO E POLÍTICAS CONTÁBEIS:
2.1 Base de preparação: As demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, foram preparadas considerando o custo histórico, como base
valor, que geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas
em troca de ativos.
2.2 Investimentos em empresas controladas: Do valor pago na aquisição,
o montante que excede o valor justo do patrimônio líquido da adquirida
na data da transação é tratado contabilmente como ágio por
rentabilidade futura.
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 Qual a diferença entre Ajuste a Valor Presente (AVP) e valor justo?

É necessário observar que a aplicação do conceito de AVP nem sempre
equipara o ativo ou o passivo a seu valor justo.

 valor presente e valor justo não são sinônimos.

Valor presente (present value) - é a estimativa do valor corrente de um fluxo de
caixa futuro, no curso normal das operações da entidade.
AVP: tem como objetivo efetuar o ajuste para demonstrar o valor presente de
um fluxo de caixa futuro. Esse fluxo de caixa pode estar representado por
ingressos ou saídas de recursos. Para determinar o valor presente de um fluxo
de caixa, três informações são requeridas: valor do fluxo futuro (considerando todos

os termos e as condições contratados), data do referido fluxo financeiro e taxa de
desconto aplicável à transação.

Fonte: CPC 12 – Ajuste a Valor Presente.
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7 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
As contas a receber de clientes incluem os recebíveis das vendas de mercadorias, do
uso do Meu Cartão na rede conveniada pelo sistema Visa e Mastercard e dos
empréstimos pessoais concedidos aos clientes pela controlada indireta Realize CFI.
As vendas a prazo pré-fixadas foram trazidas ao valor presente na data das
transações, com base na taxa média do site do Banco Central do Brasil para
antecipação de recebíveis, que foi de 1,32% a.m. (0,97% a.m. em 31 de dezembro de
2021).
O ajuste a valor presente tem como contrapartida a conta de clientes e sua
realização é registrada como receita de vendas pela fruição do prazo.
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Uma PROVISÃO deve ser reconhecida quando:
(a) a entidade tem uma obrigação presente* (legal ou não formalizada)

como resultado de evento passado; * atual e existente.
(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que

incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
(c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

 Se uma dessas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve
ser reconhecida.

PROvável
POssível
REmota
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Estimativas contábeis:
A elaboração das demonstrações contábeis requer que a administração

faça vários julgamentos ou premissas que afetam significativamente as
estimativas contábeis e monitore continuamente a razoabilidade de tais

estimativas. A informação contábil fraudulenta, muitas vezes, é
conseguida por distorção intencional de estimativas contábeis. Isso
é conseguido, por exemplo, superestimando ou subestimando todas as
provisões da mesma maneira, de modo a obter resultados constantes ao
longo de dois ou mais períodos contábeis ou a conseguir um nível de
resultado escolhido para enganar os usuários das demonstrações contábeis,
influenciando suas percepções quanto ao desempenho e lucratividade da
entidade. 26



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.

Fonte: CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

Os ativos contingentes não são reconhecidos pela Companhia e somente
são divulgados, caso haja provável recebimento de benefícios econômicos.
Se for praticamente certo que os benefícios econômicos serão recebidos, o ativo
e o correspondente ganho são registrados nas demonstrações financeiras do
exercício correspondente à mudança na estimativa. Notas Explicativas – 31/12/2021.
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Passivo Contingente

É:
(a) uma obrigação 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; ou

(b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que
não é reconhecida porque:

(i) não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios

econômicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou
(ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.

Não devem ser contabilizados. Devem ser periodicamente avaliados se uma saída de
recursos, que incorporam benefício econômicos, se tornou provável (a provisão deverá
ser reconhecida!).

A menos que seja remoto, a entidade deverá divulgar em Notas Explicativas.

Fonte: CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
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Notas Explicativas – 31/dez./2021

Passivos contingentes não provisionados
Em 31 de dezembro de 2021, o Grupo possuía demandas administrativas e judiciais de
natureza variada no montante aproximado de R$ 5.399.664 (R$ 889.916 em 31 de
dezembro de 2020) na controladora e R$ 5.881.544 no consolidado (R$ 1.256.112 em 31
de dezembro de 2020). Abaixo apresentamos as principais demandas Administrativas /
judiciais, classificadas pelos seus assessores jurídicos como "perdas possíveis", sobre as
quais não foi constituída nenhuma provisão.
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Valor Contábil 
Líquido

Valor 
Recuperável

Valor Líquido 
de Venda

Valor em Uso

o maior entre

e

Comparado com

Impairment test –

É o valor a ser obtido pela 
venda do ativo em uma 
transação em condições 

normais envolvendo partes 
conhecedoras e 

independentes, deduzido 
das despesas necessárias 

para que essa venda ocorra.

É o valor presente dos fluxos 
de caixa futuros estimados 

(benefícios econômicos 
futuros esperado do ativo) 

decorrentes do seu emprego 
ou uso nas operações da 

entidade.

Em 31/12/X0 – “dos dois o menor.”

A análise da recuperabilidade 
visa a assegurar que os ativos 

não estejam registrados 
contabilmente por um valor 
superior àquele passível de 
ser recuperado por seu uso

ou por venda. 

Caso existam evidências claras 
de que ativos estão avaliados 
por valor não recuperável no 

futuro, deve-se  
imediatamente reconhecer a 
desvalorização por meio da 

constituição de provisão para 
perdas (impairment). 

Fonte: CPC 01(R1)
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(Exemplo genérico) Supondo-se em relação a um ativo de um entidade os seguintes dados:

- Valor em uso: R$ 320.000,00 (= Valor Recuperável)

- Valor líquido de venda: R$ 310.000,00

- Valor de aquisição do bem: R$ 495.000,00

- Depreciação acumulada: (R$ 150.000,00)

(=) Valor contábil R$ 345.000,00

 Se o valor recuperável do ativo ou da UGC é maior do que o valor contábil,
nenhum ajuste precisa ser feito.

 Se o valor recuperável do ativo ou da UGC é menor do que o valor contábil, a
entidade registrará uma perda por desvalorização de ativo ou de UGC.

Lançamento Contábil:

D Perda por Desvalorização de Ativos (Despesa = ↓ Dem.Resultado)

C Provisão p/Perdas de Desvalorização de Ativos (Ativo)__R$ 25.000,00

MAIOR → PROVISÃO
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IMPORTANTE: 

Após a desvalorização, a depreciação deve ser calculada sobre o valor do
ativo menos a perda por desvalorização. No caso, se a estimativa da vida útil
do ativo for de mais de cinco anos, sem valor residual, a depreciação anual de
20% x R$ 470.000,00 = R$ 94.000,00.

No Balanço Patrimonial:

Custo de aquisição do ativo 495.000,00

(-) Depreciação acumulada (150.000,00)

(-) Provisão para perda por desvalorização (25.000,00)

(=) Valor contábil do ativo 320.000.00
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Critérios de Avaliações e Mensurações –

ATIVOS
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É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados
(ex.: compra de estoques) e do qual se espera que fluam|gerem futuros benefícios
econômicos ( Recebimentos de Caixa e/ou  Redução das saídas de Caixa) para a entidade.

 O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu potencial em contribuir,
direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade.

 Os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para
a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, o ativo pode ser:

(a) usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção
de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos pela entidade; Ex.:
Máquinas e Equipamentos.

(b) trocado por outros ativos; Ex.: Compra à vista de Estoques.

(c) usado para liquidar um passivo; Ex.: Pgto.Fornecedores ou

(d) distribuído aos proprietários da entidade. Ex.:  do Caixa para pgto. de
dividendos

Ativo – Conceitos e Definições:

Fonte: Resolução CFC nº 1.374/11 | CPC 00(R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro.
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ATIVO CIRCULANTE:

“são as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social
subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte.”
Fonte: Lei 6.404/76, art.179, I.

“O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer
qualquer dos seguintes critérios:

(a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou
consumido no decurso normal do ciclo operacional (é o tempo entre a aquisição de ativos

para processamento e sua realização em caixa e seus equivalentes|pressupõe-se:12meses) da entidade;

(b) está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;

(c) espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço; ou;

(d) é caixa ou equivalente de caixa.” 
Fonte: CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis
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ATIVO CIRCULANTE – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA = disponível

VALOR JUSTO
36



ATIVO CIRCULANTE – CLIENTES

31/dez./2021
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Segundo o CPC 16 (R1), os ESTOQUES são ativos: 

- Mantidos para venda no curso normal dos negócios;

- Em processo de produção; ou

- Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou 
transformados no processo de produção ou na prestação de serviços.  

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES
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Custo de Aquisição dos Estoques (Fonte: NBC TG 16):

Compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto
os recuperáveis perante o fisco), bem como os custos de transporte, seguro,
manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados,
materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens
semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
(Redação dada pela Res. CFC nº 1.273/10)

Incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as
linhas de produção, como pode ser o caso da mão-de-obra direta. Também
incluem a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis,
que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados.

Custo de Transformação dos Estoques (Fonte: NBC TG 16):
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Itens não-incluídos no custo dos estoques e reconhecidos como
despesa do período em que são incorridos:

- valor anormal de desperdício de materiais, mão-de-obra ou outros
insumos de produção;

- gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo
produtivo entre uma e outra fase de produção;

- despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu
local e condição atuais; e

- despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e
serviços aos clientes.
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Mensuração do Estoque:

De acordo com o Art. 183, II, da Lei das S.A., que trata de Critérios de Avaliação
do Ativo, é obrigatório a adoção do seguinte critério: “os direitos que tiverem por
objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas,
produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção,
deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado (= Valor Realizável Líquido),
quando este for inferior.”

Contabilização:

Despesa com Ajuste de Bens ao Valor de Mercado (DRE)

a Provisão para Ajuste de Bens ao Valor de Mercado (AC ou ARLP)

CUSTO OU VALOR DE MERCADO (=VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO) 

 CONTABILIZAÇÃO: DOS DOIS O MENOR!!!
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 Valor realizável líquido = preço de venda – despesas estimadas para vender

A B

1. Preço de venda 7,00 12,00

2. Despesas para vender (Embalagem, frete, comissões, etc) 1,75 2,60

Valor realizável líquido (1-2) 5,25 9,40

Custo contábil 5,00 10,00

 

Lançamento contábil:

Despesas com Provisão p/ Ajuste a Valor de Mercado

a   Provisão p/ Ajuste a Valor de Mercado........................... 0,60
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Notas Explicativas – 31/dez./21

CUSTEIO POR ABSORÇÃO
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Fonte: Edital CFC – Exame de Suficiência 2ªEd./2022

ATIVO NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS
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2.2 Investimentos em empresas controladas
Os investimentos em empresas controladas são reconhecidos pelo método de
equivalência patrimonial desde a data que o controle é adquirido. De acordo com
este método, as participações financeiras nas controladas são reconhecidas nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ao custo de aquisição, e são
ajustadas periodicamente pelo valor correspondente à participação da Companhia
nos resultados líquidos tendo como contrapartida uma conta de resultado
operacional.

Aval i ação  d e  I nvest i m ento s  p e l o  
Método da Equivalênc ia  Patr imonia l  (MEP) :
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Equivalência Patrimonial: é a alteração do valor contábil das participações
societárias registradas no Ativo Não Circulante – Investimentos, pela investidora,
conforme o aumento ou a diminuição do Patrimônio Líquido (PL) da investida.

 Sociedade Controladora: é a empresa investidora que detiver, direta ou
indiretamente, mais de 50% do capital votante de uma sociedade investida
(controlada).

- Controle direto: quando a investidora possui em seu próprio nome mais de
50% do capital votante da investida.

- Controle indireto: quando a investidora exerce o controle de uma sociedade
através de outra, que também o controladora por ela.

Fonte: NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo;. Contabilidade avançada e análise das demonstrações financeiras. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
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Esquema básico (empresas A, B e C):

A
B

C

CONTROLA

Controle Direto CONTROLA

Controle Direto

CONTROLA
Controle Indireto

Exemplo 1

A detém 56% do capital votante de B = controle direto;
A participa do capital não votante de C;
B detém 54% do capital votante de C = controle direto;
A também controla C = controle indireto.

Exemplo 2

A detém 53% do capital votante de B = controle direto;
A detém 9% do capital votante de C;
B detém 43% do capital votante de C;
A também controla C = controle indireto(43%+9%=52%). 50



 Sociedades Coligadas: 

São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa na administração da investida, sem que haja controle.

Segundo o Pronunciamento CPC 18, a existência de influência significativa é
evidenciada por uma ou mais das seguinte formas:

“-representação no Conselho de Administração ou na Diretoria da investida;

- participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive decisões
sobre dividendos e outras distribuições;

 operações materiais entre o investidor e a investida;

- intercâmbio de diretores ou gerentes; ou

- fornecimento de informação técnica essencial.”
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C á l c u l o  e  c o n t a b i l i z a ç ã o  d o  M E P :

Quando: por ocasião do levantamento das demonstrações financeiras, antes
da apuração do resultado do exercício.
De que forma:

a) sobre o PL de cada coligada ou controlada, a investidora aplicará o
percentual de sua participação no capital votante e não votante, apurando
assim o total representativo de sua participação no PL daquela coligada ou
controlada.

Exemplo:

% de Participação no 
Capital da investida

x PL da coligada 
ou controlada

= Participação efetiva no 
PL da investida

40% x 500.000,00 = 200.000,00 52



b) caso o valor retro apurado seja maior que o valor registrado na contabilidade como
participação societária, esta sofrerá uma majoração e a contrapartida será um ganho
operacional.

Contabilização:
Participações Societárias (AÑC-Investimentos)

a Resultado Positivo na Equivalência Patrimonial...30.000,00

c) caso o referido total seja menor que o valor registrado na contabilidade, como
participação societária, esta sofrerá uma diminuição a título de perda operacional.

Contabilização:
Resultado Negativo na Equivalência Patrimonial
a Participações Societárias (AÑC-Investimentos)...40.000,00

Participação efetiva no PL - Valor registrado na contabilidade = Perda operacional

200.000,00 - 240.000,00 = (40.000,00)

Participação efetiva no PL - Valor registrado na contabilidade = Ganho operacional

200.000,00 - 170.000,00 = 30.000,00
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ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO
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Lei 6.404/76 - Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:

...

IV - no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens;

Segundo o CPC 27 - Ativo imobilizado é o item tangível que:

(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou
serviços, para aluguel a outros*, ou para fins administrativos; e

(b) se espera utilizar por mais de um período.

* Por ex.: imóveis ou veículos alugados para empregados, ou seja, não envolvem operações
com o mercado. Não confundir como propriedade para investimento.
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PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO: é a propriedade (terreno ou edifício – ou
parte de edifício – ou ambos) mantida (pelo proprietário ou pelo arrendatário
como ativo de direito de uso) para auferir aluguel ou para valorização do
capital ou para ambas e, não, para:

(a) uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para
finalidades administrativas; ou

(b) venda no curso ordinário do negócio.

56



57



58



59



13. IMOBILIZADO
O imobilizado é mensurado pelo custo histórico, que inclui gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens 
e custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados.
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ATIVOS BIOLÓGICOS E PRODUTOS AGRÍCOLAS – Fonte (modificada): CPC 29

Ativos Biológicos
 animal e/ou planta vivos.

Produto Agrícola
 colheita do Ativo Biológico.

Produto processado pós colheita

Carneiro|Gado de leite|Porcos Lã|Leite|Carcaça Fio, tapete|Queijo|Salsicha

Plantação de árvores para madeira Árvore cortada Tora, madeira serrada

Plantação de algodão Algodão colhido Fio de algodão, roupa

Cana-de-açúcar|Plantação de tabaco Cana colhida|folha colhida Açúcar|Tabaco curado

Arbusto de chá|erva-mate* Folha colhida Chá|erva-mate

Videira*|Árvore frutífera* Uva colhida|Fruta colhida Vinho|Fruta processada

Palmeira de dendê* Fruta colhida Óleo de palma

Seringueira* Látex colhido Produto de borracha

*Plantas portadoras  é uma planta viva que: (a) produz ou fornece produto agrícola; (b)
produz frutos para + de 1 período e (c) tem uma probabilidade remota de ser vendida como
produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata.
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Não são plantas portadoras:

(a) plantas cultivadas para serem colhidas como produto agrícola (por exemplo,
árvores cultivadas para o uso como madeira);

(b) plantas cultivadas para a produção de produtos agrícolas, quando há a
possibilidade maior do que remota de que a entidade também vai colher e vender a
planta como produto agrícola, exceto as vendas de sucata como incidentais (por
exemplo, árvores que são cultivadas por seus frutos e sua madeira); e

(c) culturas anuais (por exemplo, milho e trigo).
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ATIVOS BIOLÓGICOS E PRODUTOS AGRÍCOLAS – Reconhecimento e mensuração:

A entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola quando, e
somente quando:

(a) controla* o ativo como resultado de eventos passados (*marcação do gado);

(b) for provável que benefícios econômicos futuros* associados com o ativo fluirão
para a entidade; (*determinados pela mensuração de atributos físicos significativos) e

(c) o valor justo ou o custo do ativo puder ser mensurado confiavelmente.

 O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo* (-) a despesa de venda no
momento do reconhecimento inicial e no final de cada período de competência.

 valor justo* = valor de mercado: se não tem disponível e as alternativas para
mensurá-lo não são claramente, confiáveis. O que fazer? O ativo biológico deve ser
mensurado pelo custo (-) depreciação e perda por irrecuperabilidade acumuladas.

 O produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado ao
valor justo, menos a despesa de venda, no momento da colheita.
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Fonte: Demonstrações Financeiras – KLABIN/2020.

Cultivo e Plantio de FLORESTAS DE EUCALIPTOS E PINUS, destinadas para produção de
embalagens, sacos de papel, celulose, caixas e chapas de papelão ondulado, além da venda de
madeira para terceiros.

São mensurados a vlr. justo (-) os custos estimados de venda no momento da colheita.

A avaliação dos ativos biológicos é feita trimestralmente pela
Companhia, sendo o ganho ou perda na variação do valor justo
dos ativos biológicos reconhecidos no resultado do período em
que ocorrem, em linha específica da demonstração do resultado,
denominada “Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos”. O
valor da exaustão dos ativos biológicos é mensurado pela
quantidade de madeira cortada, avaliada por seu valor justo.
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“São os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados
à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade,
inclusive o fundo de comércio adquirido.” (Art. 179, VI, da Lei 6.404/76)

TANGÍVEIS
CORPÓREOSIN

ATIVO NÃO CIRCULANTE - INTANGÍVEL
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Plano de Contas:
Fundo de Comércio
Marcas e Patentes
Direitos Autorais
Propriedade Intelectual
Nome Comercial
Carteira de Clientes
Licenças e franquias
(-) Amortizações Acumuladas

Os direitos obtidos por uma empresa relacionados à exploração de recursos minerais
são classificados, no balanço, como item do ativo intangível. O direito de exploração de
recursos minerais é obtido perante a União mediante contrato de concessão.

ATIVO NÃO CIRCULANTE - INTANGÍVEL
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Para ser registrado como intangível, o ativo precisa ser: ICG

 Identificável: Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de
definição quando:

I – é separável (uma marca ou patente adquirida, por exemplo), ou
seja, pode ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado,
alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo ou
passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou

II – resulta de direitos contratuais (concessão, por ex.) ou outros
direitos legais, independente de tais direitos serem transferidos ou
separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.
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 O adquirente deve reconhecer, pelo valor justo, na data da
aquisição, um ativo intangível da adquirida separadamente do
ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
apurada em uma combinação de negócios.

 Combinação de negócios: é uma operação ou outro evento
por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou
mais negócios, independente da forma jurídica da operação
(por ex.: a aquisição de uma empresa controlada).
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 Controlado: Uma empresa controla um ativo quando detém o poder de obter
benefícios econômicos futuros gerados e de restringir o acesso de terceiros a
esses benefícios. Por ex., as patentes têm prazo de exploração fixado em lei e as
concessões de serviços públicos podem ter prazo de exploração estabelecida em
contrato.

 Gerador de benefícios econômicos futuros: que podem incluir a receita da venda
de produtos e serviços, redução de custos ou outros benefícios resultantes do uso
do ativo pela entidade.

 Um ativo intangível, deve ser reconhecido apenas se:

a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao
ativo sejam gerados em favor da entidade; e

b) o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade.

 Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente por seu custo.
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Intangível ou Imobilizado?
Quando um software é parte integrante de um equipamento, e sem ele o equipamento não
funciona, o conjunto deve ser tratado como parte desse imobilizado. Deve ser verificado se o
software pode ser identificado e movimentado separadamente do equipamento, e, sendo
esse o caso, o software será registrado no intangível.

O que representa o goodwill?
É a expectativa de rentabilidade que alguém pagou para adquirir uma participação societária;
um agregado de benefícios econômicos futuros, ou sintetizando, um conjunto de intangíveis
não identificáveis no processo de aquisição, para os quais objetivamente não é possível
proceder a uma contabilização em separado.

 O goodwill representa o valor pago pelo controle ou pela parcela da entidade adquirida
que supera o valor justo do patrimônio líquido.

E o impairment?
Os ativos intangíveis com vida útil definida, embora sejam objeto de amortização periódica em
resultado para reconhecimento de sua realização contábil, estão sujeitos, como todo e
qualquer ativo, à avaliação do seu valor de recuperação.

 Não há, conceitualmente, como manter um ativo registrado por um valor que exceda sua
substância econômica.

Fonte: Manual de Contabilidade Societária | FIPECAFI- Edição 2018.
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Ativo Intangível  gerado internamente:

Classificação para atender os critérios de reconhecimento:

1. Na fase de pesquisa: nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve
ser reconhecido antes do desenvolvimento. Os gastos com pesquisa devem ser
registrados como despesa quando incorridos.

 Durante essa fase, a entidade não está apta a demonstrar a existência de
ativo intangível que possa gerar benefícios econômicos.

 (F) Suponha que uma indústria de produtos veterinários tenha gastado, em 2017,
R$ 100mil na pesquisa de novos produtos. Nesse caso, no balanço patrimonial de
31/12/2017, o saldo do grupo intangível considerará essa despesa de R$ 100mil.

 (F) Os gastos incorridos na fase de pesquisa de novos produtos devem ser
reconhecidos como ativo intangível, uma vez que esses gastos atendem às
condições de reconhecimento de um ativo, sobretudo no que diz respeito à
garantia mínima de provável geração de benefícios futuros.
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São exemplos de atividades de pesquisa:

1. Atividade destinadas a obtenção de novo conhecimento;

2. Busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados de
pesquisa ou outros conhecimentos;

3. Busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos,
sistemas ou serviços; e

4. Formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis
para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços
novos ou aperfeiçoados.
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2. Na fase de desenvolvimento (fase posterior à pesquisa): o ativo intangível deve
ser reconhecido somente se a entidade puder demonstrar todos os seguintes
aspectos:

1. Viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja
disponibilizado para uso ou venda;

2. Intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vende-lo;

3. Capacidade para usar ou vender o ativo intangível;

4. Forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. Entre
outros aspectos, a entidade deve demonstrar a existência de mercado para os
produtos do ativo intangível ou para o próprio ativo intangível ou, caso este se
destine ao uso interno, a sua utilidade;

5. Disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados
para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível; e

6. Capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo
intangível durante seu desenvolvimento.
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O custo de ativo intangível gerado internamente inclui todos os gastos
diretamente atribuíveis, necessários à criação, produção e preparação do ativo
para ser capaz de funcionar de forma pretendida pela administração, tais como:

1. Gastos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração do ativo
intangível;

2. Custos de benefícios a empregados relacionados à geração do ativo intangível;

3. Taxas de registro de direito legal; e

4. Amortização de patentes e licenças utilizadas na geração do ativo intangível.

 Não são componentes do custo de intangível gerado internamente:

1. Gastos com vendas, administrativos e outros gastos indiretos, exceto se tais
gastos puderem ser atribuídos diretamente à preparação do ativo para uso;

2. Ineficiências identificadas e prejuízos operacionais iniciais incorridos antes de o
ativo atingir o desempenho planejado; e

3. Gastos com treinamento de pessoal para operar o ativo.
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Após o seu reconhecimento inicial pelo custo, um ativo intangível deve ser
apresentado pelo valor de custo, menos a eventual amortização acumulada e a
perda acumulada.

Custo de aquisição 10.000,00

(-) Amortização Acumulada (1.000,00)

(-) Provisão para Perdas ( 500,00)

(=) Valor Contábil (8.500,00)
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Método de Amortização|Ativo Intangível:

VIDA ÚTIL DEFINIDA:
(Por ex., CONCESSÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS). Deve ser apropriado de
forma sistemática ao longo da sua vida
útil estimada, sem prejuízo do teste de
recuperabilidade|imparidade.
A amortização (reconhecida em
resultado) deve ser iniciada a partir do
momento em que o ativo está disponível
para uso (em local e condições
necessários para funcionar).
Cessa a amortização: na data em que o
ativo é classificado como mantido para
venda ou na data em que é baixado (o
que ocorrer primeiro).

VIDA ÚTIL INDEFINIDA:

(Por ex., UMA MARCA ADQUIRIDA SEM 
PRAZO DEFINIDO PARA EXPLORAÇÃO). 

NÃO DEVE SER AMORTIZADO. 

A entidade deve testar a perda de valor
dos ativos intangíveis com vida útil
indefinida, comparando o seu valor
recuperável com o seu valor contábil:

1. anualmente; e
2. sempre que existam indícios

de que o ativo intangível pode ter
perdido valor.

77



Notas Explicativas - 31/12/2021.
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Combinação de negócios é contabilizada aplicando o método de aquisição quando o conjunto
de atividades e ativos adquiridos atende à definição de um negócio e o controle é transferido
para a Companhia. A contraprestação transferida é mensurada ao valor justo, assim como os
ativos líquidos identificáveis adquiridos. O ágio mensurado corresponde ao excedente da
contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos adquiridos na data da aquisição.

Em 31 de agosto de 2021, a Controladora concluiu a compra de 100% das quotas de emissão
da Sociedade Repassa Intermediação de Negócios Ltda. (“Repassa”), enquadrada como
Combinação de negócios de acordo com o CPC 15 (R1)/IFRS 3. A empresa adquirida é uma
plataforma online de revenda de moda de alta recorrência que possui três pilares de
negócios: o digital, a inovação e a sustentabilidade. Essa aquisição representa mais um passo
rumo à consolidação do ecossistema de moda e lifestyle, com grande aderência à estratégia
ESG (Environmental, Social and Governance) da Companhia.
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É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos
passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos
da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Fonte: Resolução CFC nº 1.374/11 | CPC 00(R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro.

PASSIVO

 Títulos descontados (Cheques, Cartão de Crédito, etc.)
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 É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos
todos os seus passivos.

 Normalmente, numa base de continuidade operacional, somente
por coincidência o valor pelo qual o Patrimônio Líquido é
apresentado no Balanço Patrimonial será igual ao valor de
mercado das ações da companhia, ou igual à soma que poderia ser
obtida pela venda de seus ativos e liquidação de seus passivos,
isoladamente, ou da entidade com um todo.

 Embora como algo residual, ele pode ter subclassificações no
Balanço Patrimonial. Por exemplo, as Reservas de Lucros que são
apropriações dos Lucros Acumulados e não constituem Despesas.

Fonte: Resolução CFC nº 1.374/11 | CPC 00(R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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Dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação
patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos
acumulados. (Lei 6.404/76 - Art. 178 - § 2º, alterada pela Lei nº 11.941/09)

Plano de Contas:

Capital Social
(-) Capital Social a Integralizar

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

(-) Ações em Tesouraria

Prejuízos Acumulados

CLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
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Obrigação de Realizar o Capital  Condições e Mora (cfme. a Lei 6.404/76 , art. 106):

O acionista é obrigado a realizar, nas condições previstas no estatuto ou no
boletim de subscrição, a prestação correspondente às ações subscritas ou
adquiridas.

O acionista que não fizer o pagamento nas condições previstas no estatuto
ou boletim, ou na chamada, ficará de pleno direito constituído em mora,
sujeitando-se ao pagamento dos juros, da correção monetária e da multa que o
estatuto determinar, esta não superior a 10% (dez por cento) do valor da
prestação.
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Notas Explicativas

Para novas injeções de capitais
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CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS: 
Por vezes, exigida pelo estatuto ou por lei para dar à entidade e seus credores

uma margem maior de proteção contra os efeitos de prejuízos.
Outras, podem ser constituídas em atendimento a leis que concedem

isenções|reduções nos impostos a pagar quando são feitas transferências para tais
reservas. A existência e o tamanho de tais reservas legais, estatutárias e fiscais são
informações que podem ser importantes para a tomada de decisão dos usuários.

As transferências para tais reservas são apropriações de lucros acumulados,
portanto, não constituem despesas. Fonte: Resolução CFC nº 1.374/11 | CPC 00(R1)

 RESERVAS: não possuem característica de exigibilidade imediata ou remota. Se
houver tal característica, passa a ser reconhecida como Passivo; como ex.: a
distribuição de dividendos. ≠ de PROVISÕES: são acréscimos de Exigibilidades e
reduzem o Patrimônio Líquido, e cujos valores ou prazos não totalmente definidos. 
Estimativas de valores a desembolsar e derivam de fatos geradores contábeis
ocorridos. Ex.: provisão de risco por garantias oferecidas em produtos vendidos,
provisões trabalhistas e fiscais. 86



Reservas de Capital: representam as importâncias recebidas dos proprietários e de
terceiros que não devem ser consideradas como receitas ou ganhos (não transitam
por contas de resultado).

§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:

a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a
parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a
importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão
em ações de debêntures ou partes beneficiárias;

b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;

§ 2° Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção
monetária do capital realizado, enquanto não-capitalizado. Lei 6.404/76 - Art. 182.

Plano de Contas: Ágio na emissão de ações

Reserva especial de ágio na incorporação

Alienação de partes beneficiárias

Alienação de bônus de subscrição

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Reservas de Capital:
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São as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a
elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor
justo, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao
regime de competência.

Valor justo: preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do
mercado na data da mensuração. É uma mensuração baseada no mercado.

Ex.: A Cia. “X” adquiriu instrumento financeiro para venda futura, por $1.000,
que após determinado período renda juros de $300 e passe a ter valor de
mercado de $1.500.

Lançamentos contábeis: 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Ajustes de Avaliação Patrimonial

Fonte (modificada): Manual de contabilidade societária. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
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Fonte (modificada): Manual de contabilidade societária. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

Aquisição do Instrumento Financeiro

Débito Crédito

Instrumentos Financeiros 1.000

a Caixa ou Bancos 1.000

Registro do Juro e Atualização a Valor de Mercado

Débito Crédito

Instrumentos Financeiros 500

a Receita de Juros (DRE) 300

a Ajustes de Avaliação Patrimonial (PL) 200

Venda do Instrumento Financeiro

Débito Crédito

Caixa e Bancos 1.500

a Instrumentos Financeiros 1.500

Ajustes de Avaliação Patrimonial (PL) 200

a Ganho na venda de Instrumentos Financeiros (conta dentre as 
Receitas Financeiras na DRE) 200
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(Lei 6.404/76, art. 182.

Patrimônio Líquido|Reserva de Lucros Reservas Estatutárias (Lei 6.404/76, art. 19

 Essas reservas não podem todavia, restringir o pagamento do dividendo
obrigatório. (Lei 6.404/76, art. 198

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Reservas de Lucros

Fonte (modificada): Manual de contabilidade societária. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
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Patrimônio Líquido|Reserva de Lucros  Reservas para Contingências (Lei 6.404/76, art. 195):

A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte
do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício
futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa
ser estimado.

§ 1º A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda 
prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da 
reserva.

§ 2º A reserva será revertida* no exercício em que deixarem de existir as razões 
que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda.
* No exercício em que ocorrer tal perda efetivamente, efetua-se a reversão da Reserva para Contingências
anteriormente constituída para a conta de Lucros Acumulados, a qual integrará, no período em que a reversão
foi realizada, a base de cálculo do dividendo mínimo.

 Tem maior aplicação nos casos em que sejam previsíveis, com certa segurança, perdas cíclicas com casos de
fenômenos naturais (geadas, secas, cheias, inundações, etc). Também cabível quando há expectativas de
paralisações temporárias grandes e extraordinárias devido a substituições anormais de equipamentos,
perspectivas anômalas de matérias-primas, etc.

Fonte (modificada): Manual de contabilidade societária. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
91



Patrimônio Líquido|Reserva de Lucros  Reserva Legal (Lei 6.404/76, art. 193):

Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de
qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não
excederá de 20% (vinte por cento) do capital social.
§ 1º A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício
em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de
capital de que trata o § 1º do artigo 182, exceder de 30% (trinta por cento)
do capital social.
§ 2º A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o
capital.
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Não precisará ser constituída quando :
 1º limite (obrigatório): o seu saldo atingir 20% do valor do Capital Social. A
Reserva Legal não poderá exceder este limite, cuja observância, pela companhia, é
obrigatória;
 2º limite (facultativo): o seu saldo, antes da constituição referente ao exercício

em curso, somado ao montante das reservas de capital, atingir 30% do Capital
Social. A companhia poderá deixar de constituir a reserva caso este limite seja
atingido, cuja observância é, pois, facultativa.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA 
O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
e) Reserva legal
Em virtude do saldo da reserva legal, somado às reservas de capital de que trata o parágrafo
1º do artigo 182 da Lei nº 6.404/76, ter ultrapassado 30% do capital social, a Sociedade, em
conformidade com o estabelecido no artigo 193 da mesma Lei, decidiu por não constituir a
reserva legal sobre o lucro líquido a partir do exercício em que tal limite foi atingido.
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Ações em tesouraria

Estão reconhecidas ao custo e deduzidas do patrimônio líquido. Nenhum ganho ou
perda é reconhecido na demonstração do resultado na compra, venda, emissão ou
cancelamento dos instrumentos patrimoniais próprios da Companhia. Qualquer
diferença entre o valor contábil e a contraprestação é reconhecida em outras
reservas de capital.

Em 21 de fevereiro de 2017 foi aprovado pelo Conselho de Administração a compra
de 500.000 ações, efetuada pelo custo médio de R$ 17,35 por ação.

As ações adquiridas pela Companhia são mantidas em tesouraria para a utilização
pelos beneficiários do Plano de Opções de Compra de Ações e do Plano de Incentivo
de Longo Prazo da Companhia ou posterior cancelamento ou alienação.

Foram exercidas até 31 de dezembro de 2017 pelos beneficiários do Plano de Opções
de Compra de Ações da Companhia o montante de 241.650 ações. A Companhia
mantém em tesouraria 1.310.021 ações ao custo médio de R$ 13,28 por ação no
montante total de R$ 17.392 (R$ 11.924 em 31 de dezembro de 2016). 94



Patrimônio Líquido – Lucros Acumulados:

PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 13 Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória no 449/08 

42. Segundo a Lei das S.A., conforme modificação introduzida pela Lei nº.
11.638/07, o lucro líquido do exercício deve ser integralmente destinado de
acordo com os fundamentos contidos nos arts. 193 a 197 da Lei das S.A. A referida
Lei não eliminou a conta de lucros acumulados nem a demonstração de sua
movimentação, que devem ser apresentadas como parte da demonstração das
mutações do patrimônio líquido. Essa conta, entretanto, tem natureza
absolutamente transitória e deve ser utilizada para a transferência do lucro
apurado no período, contrapartida das reversões das reservas de lucros e para as
destinações do lucro.
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Pela Legislação Societária – Lei 6.404/76

Quais elementos de custos?

Quais análise são 
pertinentes?
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https://chat.whatsapp.com/FeCqoxJccjo1EqRiTSRwIT
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@marcoauditor
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