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1. INTRODUÇÃO 

Caro leitor, seja muito bem-vindo à leitura deste material de apoio ao treinamento 

que você se inscreveu. 

O objetivo é apresentar de maneira clara, e, através de exemplos algumas das 

muitas situações duvidosas encontradas no dia a dia do Profissional da Contabilidade no 

tocante a contabilidade das sociedades cooperativas. 

Inicialmente serão apresentados alguns conceitos para nivelamento de 

conhecimentos e uniformização de linguagem. Logo em serão abordadas as características 

qualitativas da informação contábil, para assim propiciar o entendimento do tema seguinte 

aonde serão elencados os meios para construir uma política contábil. Já o último tema 

serão abordadas as demonstrações contábeis e notas explicativas. 

Uma ótima leitura! 

 

2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Fenômeno contábil: é o processo que acontece nas relações que desencadeiam 

um fenômeno econômico, o qual precisa ser analisado para avaliar se deve ou não se 

registrado contabilmente. Ex.: compra de uma máquina para o imobilizado, compra de uma 

mercadoria para o estoque, venda de produto, entre outros. 

Forma: é aquilo que se visualiza pela análise do exterior, pela utilização dos 

sentidos, é aquilo que o fenômeno contábil aparenta ser, geralmente a forma está 

representada através de algum documento: nota fiscal, contrato, etc. 

Essência: é aquilo que efetivamente o fenômeno é, e não, o que meramente ele 

pode aparentar através da sua forma. É a verdade última, situação real de um determinado 

fato. 

NBC TG: Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral editada pelo CFC – 

Conselho Federal de Contabilidade. 

ITG: Interpretação Técnica Geral editada pelo CFC - Conselho Federal de 

Contabilidade. 

CTG: Comunicado Técnico Geral editado pelo CFC – Conselho Federal de 

Contabilidade. 

Ingresso: é o aumento nos benefícios econômicos registrados durante um 

determinado período, também denominado de entradas de recursos, aumentos de ativos 

ou diminuição de passivos, ligado ao ato cooperativo. 
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Dispêndio: é o gasto originado do ato cooperativo. É o decréscimo nos benefícios 

econômicos registrados durante um determinado período, também denominados de saídas 

de recursos, redução de ativos ou aumentos de passivos. 

Receitas: São os aumentos de benefícios econômicos registrados durante um 

determinado período, também denominadas de entradas de recursos, aumentos de ativos 

ou diminuição de passivos, decorrentes de atos não cooperativos. 

Despesas: são os decréscimos nos benefícios econômicos registrados durante um 

determinado período, também denominadas de saídas de recursos, redução de ativos ou 

aumentos de passivos, decorrentes de atos não cooperativos. 

Ato cooperativo: é aquele de interesse econômico do cooperado conforme definido 

em legislação própria.  

 

3. CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL-

FINANCEIRA ÚTIL  

 

3.1. Características Qualitativas Fundamentais 

Duas são as características consideras fundamentais: relevância e representação 

fidedigna. 

 

Relevância 

A informação contábil é relevante quando é capaz de influenciar nas decisões dos 

usuários das demonstrações. Quando ela é capaz de fazer a diferença na hora da decisão 

do usuário quando ela tiver valor preditivo ou confirmatório ou ambos os valores. 

A informação contábil-financeira possui valor preditivo quando puder ser utilizada 

como dado de entrada em processos utilizados pelos usuários para predizer futuros 

resultados, ou seja: com base em informações já passados os usuários conseguem estimar 

os valores futuros. 

O valor confirmatório está presente quando a informação contábil-financeira servir 

de subsídio para possibilitar aos usuários avaliações prévias ou de feedback. 

Um dos aspectos da relevância é a materialidade. Uma informação é considerada 

material quando a sua omissão ou divulgação puder influenciar nas decisões que os 

usuários tomam, geralmente baseadas na natureza ou na magnitude ou até mesmo em 

ambos.  
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Representação Fidedigna 

A informação contábil-financeira precisa representar um fenômeno relevante e ao 

mesmo tempo de maneira fidedigna.  

Uma representação para ser fidedigna ela precisa ser completa, neutra e livre de 

erro. Lembrando sempre que a perfeição é rara, se de fato ela for alcançável, mas o 

principal objetivo é a maximização dos atributos: completa, neutra e livre de erro. 

Um retrato neutro sobre a realidade econômica é aquele que é desprovido do viés e 

que não vise distorcer uma informação contábil ou financeira. Claro que a representação 

fidedigna não significa exatidão em todos os aspectos, até porque, muitos fatos econômicos 

são registrados com base em estimativas de preço ou valor. Mesmo nestes casos, quando 

os critérios utilizados para realizar tais estimativas foram adequadamente aplicados e 

divulgados, a informação contábil e financeira é considerada fidedigna. 

Na prática a representação fidedigna não significa necessariamente algo exato, até 

porque, muitas vezes, as informações contábil-financeiras estão alicerçadas sobre 

estimativas, como uma estimativa de valor justo, logo fica afastada a necessidade de 

exatidão, porém para ser tratada como fidedigna, tais informações, necessariamente 

precisam ser descritas como informações estimadas, revelando a natureza e as respectivas 

limitações do processo em si e garantir que nenhum erro tenha sido cometido na seleção e 

aplicação do respectivo processo para realização de tais estimativas. 

 

3.2. Características Qualitativas de Melhoria 

As características qualitativas de melhoria são classificas em: comparabilidade, 

verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. 

 

Comparabilidade 

Esta característica permite que os usuários tenham condições de comparar as 

informações contábil-financeiras de períodos diferentes e também entre as cooperativas no 

mercado. Desta maneira a consistência pela aplicação das mesmas políticas ao longo do 

tempo é importante, quando isso não for possível é necessário reapresentar as informações 

divulgadas a título comparativo. 

A comparabilidade não significa uniformidade, até porque a comparabilidade visa 

demonstrar que coisas iguais pareçam iguais e coisas diferentes pareçam diferentes. 

 

Verificabilidade 
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Esta característica visa assegurar que os diversos usuários das informações 

contábil-financeiras cheguem a um consenso: não necessariamente a um completo acordo. 

A verificabilidade pode se dar de duas maneiras: direta e indireta. Direta significa 

verificar um montante, como a contagem física dos estoques por exemplo. Já a indireta 

significa a possibilidade de validar os dados de entrada do modelo: fórmula ou outra técnica 

e assim recalcular os resultados obtidos. 

 

Tempestividade 

Significa que a informação contábil-financeira esteja disponível para os tomadores 

de decisões a tempo de influenciá-los em suas decisões. Via de regra quanto mais antiga 

a informação mais ela perde seu atributo de tempestividade. 

 

Compreensibilidade 

Os relatórios contábil-financeiros são elaborados para usuários que tenham razoável 

conhecimento de negócios, de atividade econômica e revisem e analisem a informação de 

maneira diligente. Mesmo para estes usuários é necessário um cuidado todo especial para 

que as informações realmente possuam o atributo da compreensibilidade, pois existem 

dentro da contabilidade muitos fenômenos complexos e que assim não podem ser 

facilmente compreendidos. 

A compreensibilidade da informação contábil-financeira passa pela representação 

fidedigna e relevante do fato contábil, o que em última instância significa que a 

compreensibilidade precisa propiciar em sua máxima extensão a representação fidedigna 

do fato contábil relevante. 

 

Restrição de Custo 

O custo para gerar ou produzir a informação contábil deve ser levado em conta na 

produção das informações contábil-financeiras. Assim os benefícios devem justificar os 

custos incorridos para gerar tais informações. 

É importante lembrar que os benefícios produzidos pelas informações contábil-

financeiras não são destinados necessariamente à cooperativa que arca com o custo e isso 

precisa estar presente ao ponderar esta restrição. 

 

4. POLÍTICAS CONTÁBEIS 
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Política contábil consiste na elaboração de um plano contábil para reconhecimento 

e mensuração de ativos, passivos, ingressos /receitas, dispêndios / despesas de uma 

determinada cooperativa. As políticas devem ter como base as normas, as interpretações 

e os comunicados técnicos do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. 

 

4.1. Conhecendo alguns conceitos 

Estimativa contábil: é o valor que se estima para uma determinada situação 

patrimonial.  

Exemplos de estimativas: 

a) Estimar o valor dos créditos de liquidação duvidosa; 

b) Estimar o valor justo de uma propriedade para investimento. 

 

Política contábil: é a aplicação do regramento contábil, as características 

qualitativas, as bases, as convenções, as regras e as práticas específicas aplicadas pela 

cooperativa na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis.  

Exemplos de políticas contábeis:  

a) Adotar o método do valor justo ao invés do custo amortizado; 

b) Optar pelo Lucro Presumido ao invés do Lucro Real. 

 

4.2. Aplicação das normas 

As normas, as interpretações e os comunicados técnicos estabelecem políticas 

contábeis que o Conselho Federal de Contabilidade - CFC concluiu resultarem em 

demonstrações contábeis, contendo informação relevante e confiável sobre as transações, 

outros eventos e condições a que se aplicam.  

Modelo contábil para Entidades Cooperativas: regulamentado a partir de 2018 

pela ITG 2004, aplicável a todas as cooperativas, exceto se conflitante com norma editada 

por órgão regulador: ANTT -  Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANS - Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, BCB – Banco Central do Brasil, ANEEL - Agência 

Nacional de Energia Elétrica. 

As cooperativas que não tem prestação pública de contas e cuja receita bruta no ano 

anterior não ultrapassou R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) e o ativo total não 

ultrapassou R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) podem adotar para 

as situações não previstas na ITG 2004 a NBC TG 1000 (R1). 
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Já as cooperativas que não se enquadram nos limites anteriormente descritos devem 

adotar para as situações não contempladas na ITG 2004 as normas completas de 

contabilidade, as IFRS full. 

 

4.3. Uniformidade de Políticas Contábeis1 

A cooperativa deve selecionar e aplicar suas políticas contábeis uniformemente para 

transações semelhantes, outros eventos e condições, a menos que a norma, interpretação 

ou comunicado técnico, especificamente exija, ou permita a classificação de itens para os 

quais possam ser aplicadas diferentes políticas. Se a norma, a interpretação ou o 

comunicado técnico exigir ou permitir tal classificação, uma política contábil apropriada 

deve ser selecionada e aplicada uniformemente para cada categoria. 

 

4.4. Mudança nas Políticas Contábeis2 

A cooperativa deve alterar uma política contábil apenas se a mudança: for exigida 

por norma, interpretação ou comunicado técnico; ou resultar em informação confiável e 

mais relevante nas demonstrações contábeis sobre os efeitos das transações, outros 

eventos ou condições acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho ou dos 

fluxos de caixa da cooperativa. 

 Os usuários das demonstrações contábeis devem ter a possibilidade de comparar 

as demonstrações contábeis da cooperativa ao longo do tempo para identificar tendências 

na sua posição patrimonial e financeira, no seu desempenho e nos seus fluxos de caixa. 

Por isso, devem ser aplicadas as mesmas políticas contábeis em cada período e de um 

período para o outro. 

Não constituem mudanças nas políticas contábeis: a adoção de política contábil para 

transações, outros eventos ou condições que difiram em essência daqueles que ocorriam 

anteriormente; e a adoção de nova política contábil para transações, outros eventos ou 

condições que não ocorriam anteriormente ou eram imateriais.  

A cooperativa deve contabilizar uma mudança na política contábil resultante da 

adoção inicial de norma, interpretação ou comunicado técnico, de acordo com as 

disposições transitórias específicas, se existir. 

Quando a cooperativa muda uma política contábil na adoção inicial de norma, 

interpretação ou comunicado técnico que não inclua disposições transitórias específicas 

                                            
1 Item 13, NBC TG 23 (R1). 
2 Itens 14 a 31, NBC TG 23 (R1). 
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que se apliquem a essa mudança, ou quando muda uma política contábil voluntariamente, 

ela deve aplicar a mudança retrospectivamente.  

A adoção antecipada de uma norma, interpretação ou comunicado técnico não deve 

ser considerada como mudança voluntária na política contábil.  

Na ausência de norma, interpretação ou comunicado técnico que se aplique 

especificamente a uma transação, outro evento ou circunstância, a administração pode 

aplicar uma política contábil derivada de norma recente emanada de outros órgãos técnicos 

que se utilizem de estrutura conceitual semelhante no desenvolvimento de normas 

contábeis. Se, ao seguir uma mudança de referida norma, a cooperativa optar por mudar 

uma política contábil, essa mudança deve ser contabilizada e divulgada como mudança 

voluntária na política contábil.  

Quando uma mudança na política contábil é aplicada, retrospectivamente, a 

cooperativa deve ajustar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido 

afetado para o período anterior mais antigo apresentado e os demais montantes 

comparativos divulgados para cada período anterior apresentado, como se a nova política 

contábil tivesse sempre sido aplicada. 

Quando for impraticável determinar o período dos efeitos específicos da mudança 

na política contábil na informação comparativa para um ou mais períodos anteriores 

apresentados, a cooperativa deve aplicar a nova política contábil aos saldos contábeis de 

ativos e passivos de abertura do período mais antigo para o qual seja praticável a aplicação 

retrospectiva, que pode ser o período corrente, e deve proceder ao ajuste correspondente 

no saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido desse período.3 

Quando for impraticável determinar o efeito cumulativo, no início do período corrente, 

da aplicação da nova política contábil a todos os períodos anteriores, a cooperativa deve 

ajustar a informação comparativa para aplicar a nova política contábil prospectivamente a 

partir do período mais antigo que for praticável.  

Quando a cooperativa aplicar a nova política contábil retrospectivamente, ela deve 

aplicar a nova política contábil à informação comparativa para períodos anteriores tão 

antigos quanto for praticável. A aplicação retrospectiva a um período anterior pode ser 

considerada não praticável se não for possível determinar o efeito cumulativo nos 

montantes dos balanços de abertura e de encerramento desse período. O valor do ajuste 

resultante, relacionado com períodos anteriores aos apresentados nas demonstrações 

                                            
3 Quando a cooperativa aplica uma política contábil retrospectivamente, faz correção de erros de 

forma retrospectiva é preciso apresentar no mínimo três saldos comparativos. 
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contábeis, é registrado no saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido 

afetado do período anterior mais antigo apresentado. 

Quando for impraticável à cooperativa aplicar a nova política contábil 

retrospectivamente, porque não pode determinar o efeito cumulativo da aplicação da 

política a todos os períodos anteriores, a cooperativa deve aplicar a nova política 

prospectivamente desde o início do período mais antigo praticável. Portanto, ignora-se a 

parcela do ajuste cumulativo em ativos, passivos e patrimônio líquido correspondente a 

períodos anteriores. A mudança na política contábil é permitida mesmo que seja 

impraticável aplicar a nova política a qualquer período anterior. 

 

5. CONJUNTO COMPLETO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA 

ENTIDADES COOPERATIVAS 
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O conjunto completo de demonstrações contábeis4 inclui:  

a) Balanço Patrimonial – BP; 

b) Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP; 

c) Demonstração de Sobras ou Perdas Abrangentes - DSPA5;   

d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL; 

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC; 

f) Demonstração do Valor Adicionado – DVA; 

g) Notas Explicativas6 – NE. 

Observações: 

a) A DVA somente é obrigatória quando exigida por órgão regulador; 

b) A DSPA pode ser inserida em uma coluna da DMPL. 

 

5.1. Balanço patrimonial 

O balanço patrimonial deve ser apresentado, respeitada a legislação específica, no 

mínimo com as seguintes subdivisões: 

Estrutura Básica do Balanço Patrimonial 

                                            

4 As demonstrações contábeis, bem como as notas explicativas devem ser 

apresentadas de maneira comparativa. 
5 A Demonstração de Sobras ou Perdas Abrangentes pode ser apresentada em quadro demonstrativo 

próprio ou dentro da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
6 As Notas Explicativas não podem ser vistas como uma demonstração em si, mas elas 

complementam o conjunto de demonstrações, bem como tratam de políticas e práticas contábeis adotadas 
na escrituração contábil, como reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, ingressos, receitas, 
dispêndios, despesas, bem como na elaboração das demonstrações contábeis. 

7 As cooperativas são obrigadas a constituir: o Fundo de Reserva destinado a reparar 

perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (dez por 

cento), pelo menos, das sobras líquidas do exercício, Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social, destinado a prestação de assistência aos associados, seus familiares 

e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco 

por cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício. (Art. 28 da Lei nº 

5.764/71).  

ATIVO PASSIVO 
Ativo circulante 
Ativo não circulante 
     Realizável a longo prazo 
     Investimento 
     Imobilizado 
     Intangível 

Passivo circulante 
Passivo não circulante 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital Social 
Ajuste de Avaliação Patrimonial 
Reservas7 
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5.2. Demonstração de Sobras ou Perdas – DSP 

Na Demonstração de Sobras e Perdas, as receitas e despesas decorrentes de ato 

cooperado é denominada de Ingressos e Dispêndios. 

Quando a cooperativa realizar atividades que extrapolam o ato cooperado, tais 

valores devem ser apresentados como receitas, custos e despesas. 

A seguir será apresentado um modelo de Demonstração de Sobras ou Perdas já 

dentro das recomendações previstas pela ITG 2004 e da NBC TG 26 (R5). 

 

                                            

 
8 A Demonstração de Sobras e Perdas foi apresentada pelo Ingresso e Receita Bruta, porém admite-

se sua apresentação a partir da Receita ou Ingresso Líquido, conforme NBC TG 26 (R5). 

   De Incentivos Fiscais 
   Fundo de Reserva 
   Fundo de Assistência Téc. Educacional e Social 
(FATES). 
 

  X1 X0 
    
INGRESSO E RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS8   
Ingresso e receita de vendas de produtos e mercadorias   
Ingresso e receita de prestação de serviços   
 
(-) DEDUÇÕES   
Devoluções de ingresso e receita de vendas   
Tributos sobre ingresso e receita de vendas   
Tributos sobre ingresso e receita de serviços   
 
INGRESSO E RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS   
 
(-) DISPÊNDIO E CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS   
 
SOBRA E LUCRO BRUTO   
 
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS   
Outros ingressos e receitas operacionais   
(-) DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS   
Dispêndios e despesas com vendas e serviços   
Dispêndios e despesas gerais e administrativas   
 
RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS   
Ingressos e receitas financeiras   
(-) Dispêndios e despesas financeiras   
 
SOBRA E LUCRO OPERACIONAL   
Outros ingressos e receitas   
(-) Outros dispêndios e despesas   
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5.3. Demonstração de Sobras e Perdas Abrangente - DSPA 

Resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um 

período que resulta de transações e outros eventos que não derivados de transações com 

os sócios na sua qualidade de proprietários. 

Esta demonstração tem como principal objetivo apresentar o resultado que ainda 

não foi efetivamente realizado, ou seja: para atender ao princípio da competência um 

ingresso ou dispêndio, uma receita ou uma despesa que ainda não foi reconhecida. Desta 

maneira a Demonstração do Resultado Abrangente vai iniciar com a sobra, lucro, perda ou 

prejuízo líquido do período e continuar em seguida demonstrando todos os valores que se 

encontram dentro do Patrimônio Líquido, exceto os que se referirem a pessoas ligadas, os 

quais ainda não passaram pelo resultado, demonstrando assim um resultado futuro, 

chamado de resultado total abrangente. 

A demonstração de Sobras e Perdas e a Demonstração de Sobras e Perdas 

Abrangente – DSPA devem apresentar, além das seções de Sobras e Perdas e de outras 

sobras e perdas abrangentes: 

a) o total do resultado (do período);  

b) total de outros resultados abrangentes;  

c) resultado abrangente do período, sendo o total do resultado e de outros 

resultados abrangentes. 

 

5.4. Demonstração das mutações do patrimônio líquido 

Esta demonstração tem por finalidade apresentar todas as movimentações ocorridas 

dentro do patrimônio líquido dos períodos que estão sendo apresentados.  

SOBRA E LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL   
(-) Imposto de renda   
(-) Contribuição social   
 
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS   
(+) Alienação de Ativo Não Circulante 
(-) Dispêndio e Custo do Ativo Não Circulante Vendido   
(+/-) Resultado de Ajuste a Valor Justo   
   
SOBRA E LUCRO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS   
(-) Imposto de renda   
(-) Contribuição social   
   
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS   
   
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   
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A demonstração das mutações do patrimônio líquido busca apresentar ao usuário da 

informação contábil os ingressos, receitas, dispêndios e despesas que foram reconhecidas 

diretamente dentro do patrimônio líquido, os efeitos das mudanças nas práticas contábeis, 

correções de erros reconhecidos no período, valores investidos pelos proprietários, sobras 

e outras distribuições. 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL 

COMPONENTES 
CAPITAL 
SOCIAL 

RESERVA 
LEGAL 

RESERVA 
DE ASSIST. 
TÉC. ED. E 
SOCIAL 

OUTROS 
RESULTADOS 
ABRANGENTES 

SOBRAS 
A DISP. 
DA AGO 

TOTAL 

Saldo em 31 de Dezembro 
de X0 

  
  

  

DELIBERAÇÕES DA AGO       

Sobras Distribuídas       

Entrada e saída de sócios       
SOBRAS/RESULTADO 
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

  
  

  

DESTINAÇÕES 
ESTATUTÁRIAS 

  
  

  

Rates/Fates - Lucro com não 
Associados 

  
  

  

Rates/Fates - Associados       

Reserva Legal - Associados       
Saldo em 31 de Dezembro 
de X1 

  
  

  

DELIBERAÇÕES DA AGO       

Sobras Distribuídas       

Entrada e saída de sócios       
SOBRAS/RESULTADO 
LÍQUIDO DO    EXERCÍCIO 

  
  

  

DESTINAÇÕES 
ESTATUTÁRIAS 

  
  

  

Rates/Fates - Lucro com não 
Associados 

  
  

  

Rates/Fates - Associados       

Reserva Legal - Associados       
Reserva de 
Desenvolvimento - 
Associados 

  
  

  

Saldo em 31 de Dezembro 
de X2 

  
  

  

 

 

5.5. Demonstração dos fluxos de caixa 

Esta demonstração apresenta ao usuário informações sobre as alterações no caixa 

e equivalentes de caixa de um período contábil.  
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Equivalente de caixa são as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez 

que apresentam insignificante risco de mudança de valor.  

A demonstração dos fluxos de caixa é dividida em três partes distintas, conforme a 

seguir: 

Atividades Operacionais: são aquelas ligadas a operação da cooperativa, ou seja, 

as principais atividades geradoras de ingressos e receitas à cooperativa. Também são 

consideradas atividades operacionais os desembolsos de caixa ligados a atividade como 

pagamento de: fornecedores de produtos, mercadorias ou serviços, empregados, tributos, 

entre outros. 

A apresentação do fluxo de caixa operacional deverá ser utilizada a partir de um dos 

métodos a seguir: direto ou indireto. 

O método indireto é realizado a partir dos elementos que não afetam o caixa, fato 

este que justifica o seu nome. Assim a sobra e lucro líquido são ajustados levando-se em 

conta os seguintes itens: mudanças nos estoques e contas operacionais a receber e a 

pagar durante o período, depreciação, provisões, tributos diferidos, ingressos, receitas, 

dispêndios e despesas contabilizados pelo regime de competência e que ainda não foram 

pagas ou recebidas, variações cambiais não realizadas, enfim itens que não afetam o caixa, 

e ainda, todos os demais itens cujos efeitos sobre o caixa sejam decorrentes das atividades 

de investimento ou de financiamento. 

O método direto busca demonstrar o fluxo de caixa líquido das atividades 

operacionais a partir dos recebimentos e pagamentos de caixa, obtidos a partir dos registros 

contábeis. 

a)  Atividades de Investimento: aqui são registradas as aquisições ou alienações 

de investimentos de ativos de longo prazo, ou seja, investimentos não inclusos nos 

equivalentes de caixa. Os principais exemplos são os pagamentos para: compra de 

imobilizado, intangível, instrumentos da dívida ou patrimoniais de outras cooperativas, 

empréstimos concedidos a terceiros, entre outros. Também da mesma maneira os 

recebimentos de longo prazo ou não ligados a operação como: imobilizado, instrumentos 

da dívida ou patrimoniais de outras cooperativas, outros recebimentos. 

b) Atividades de Financiamento: estas produzem alterações no tamanho no 

montante ou na composição do patrimônio líquido e dos empréstimos da cooperativa, entre 

eles os principais são: recebimentos de caixa por emissão de quotas-parte ou por 

instrumentos patrimoniais, empréstimos recebidos, títulos da dívida, hipotecas e outros 

similares. Também fazem parte das atividades de financiamento os pagamentos realizados 
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para: adquirir ações ou quotas, amortização de empréstimo, de leasing financeiro entre 

outros. 

 

DFC – MÉTODO DIRETO9 

 Atividades Operacionais X1 X0 
Recebimento de Associados e clientes 220.000  
Recebimento de Juros  500 
Pagamentos10   
(-) Associados e Fornecedores (100.000) (22.000) 
(-) Aluguel (3.000) (3.000) 
(-) Salários (15.000) (10.000) 
(-) Juros  (800) 
(-) PIS (495)  
(-) ISSQN (2.280)  
(-) ICMS (5.400)  
(-) IPI (3.000)  
(-) IR e CSLL (2.010)  
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais 88.815 (35.300) 
Atividades de Investimento   
Pagamento pela compra de imobilizado (20.000)  
Pagamento pela compra de investimento  (5.000) 
Pagamento pela compra de intangível  (5.000) 
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (20.000) (10.000) 
Atividades de Financiamento   
Recebimento de Empréstimo  50.000 
Pagamento de Empréstimos (50.000)  
Caixa Liquido Gerado nas Atividades de Financiamento (50.000) 50.000 
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa 18.815 4.700 
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior 4.700 0 
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual 23.515 4.700 

 

DFC –MÉTODO INDIRETO11 

Atividades Operacionais X1 X0 
Sobra e Lucro líquido do período 49.660 6.365 
( + ) Depreciação 1.000 2.500 
( - ) Equivalência Patrimonial 500  
Sobra e Lucro Ajustado 51.160 8.865 
Variação em contas a receber  (55.000) 
Variação em PECLD 500 200 
Variação nos estoques (12.750) (2.550) 
Variação em contas a pagar 10.000  
Variação em ICMS a pagar 12.600 5.400 
Variação em IPI a pagar 7.000 3.000 
Variação em IR e CSLL a pagar 13.830 2.010 
Variação em COFINS a pagar 5.320 2.280 
Variação em PIS a pagar 1.155 495 
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais 88.815 (35.300) 
Atividades de Investimento   
Pagamento pela compra de imobilizado (20.000)  

                                            
9 Modelo adequado ao NBC TG 03. 
10 Todos os valores de pagamentos devem ser deduzidos da DFC. 
11 Modelo adequado ao NBC TG 03. 
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Pagamento pela compra de softwares  (5.000) 
Pagamento pela compra de Investimentos  (5.000) 
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (20.000) (10.000) 
Atividades de Financiamento   
Integralização de Capital  50.000 
Pagamentos de Sobras (50.000)  
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento (50.000) 50.000 
Aumento Líquido das Disponibilidades 18.815 4.700 
Saldo de Caixa + Equivalência de Caixa ano anterior 4.700 0 
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual 23.515 4.700 

 

Importante: ao preencher as ATIVIDADES OPERACIONAIS, método indireto seguir 

a seguinte lógica: 

CONTAS12 AUMENTA13 DIMINUI14 

Ativo Reduzir na DFC Aumentar na DFC 

Passivo Aumentar na DFC Reduzir na DFC 

 

5.6. Demonstração do Valor Adicionado – DVA 

A DVA proporciona aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas 

à riqueza criada pela cooperativa em determinado período e a forma como tais riquezas 

foram distribuídas. 

A distribuição da riqueza criada deve ser detalhada, minimamente, da seguinte 

forma: 

a) Pessoal e encargos; 

b) Impostos, taxas e contribuições; 

c) Juros e aluguéis; 

d) Juros sobre o capital próprio (JCP) e sobras; 

e) Sobras retidas/perdas do exercício. 

 

Definições e Conceitos 

Valor adicionado: representa a riqueza criada pela cooperativa, de forma geral 

medida pela diferença entre o valor dos ingressos/vendas e os dispêndios/insumos 

adquiridos de terceiros. Inclui também o valor adicionado recebido em transferência, ou 

seja, produzido por terceiros e transferido à cooperativa. 

                                            
12 Devem ser listadas todas as contas do Balanço Patrimonial, exceto caixa e equivalente de caixa. 
13 Quando a diferença aumenta ao comparar os saldos entre o ano anterior e o ano atual. 
14 Quando a diferença diminui ao comparar os saldos entre o ano anterior e o ano atual. 
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Ingresso e venda de mercadorias produtos e serviços: representa os valores 

reconhecidos na contabilidade a esse título pelo regime de competência e incluídos na 

demonstração das sobras e perdas do período. 

Outros Ingressos / receitas: representam os valores que sejam oriundos, 

principalmente, de baixas por alienação de ativos não circulantes, tais como resultados na 

venda de imobilizado, de investimentos, e outras transações incluídas na demonstração de 

sobras e perdas do exercício que não configuram reconhecimento de transferência à 

cooperativa de riqueza criada por outras cooperativas. Diferentemente dos critérios 

contábeis, também incluem valores que não transitam pela demonstração de sobras e 

perdas, como, por exemplo, aqueles relativos à construção de ativos para uso próprio da 

cooperativa e aos juros pagos ou creditados que tenham sido incorporados aos valores dos 

ativos de longo prazo (normalmente, imobilizados). No caso de estoques de longa 

maturação, os juros a eles incorporados deverão ser destacados como distribuição da 

riqueza no momento em que os respectivos estoques forem baixados; dessa forma, não há 

que se considerar esse valor como outros ingressos ou receitas. 

Insumo adquirido de terceiros: representa os valores relativos às aquisições de 

matérias-primas, mercadorias, materiais, energia, serviços, etc. que tenham sido 

transformados em despesas do período. Enquanto permanecerem nos estoques, não 

compõem a formação da riqueza criada e distribuída. 

Depreciação amortização e exaustão: representam os valores reconhecidos no 

período e normalmente utilizados para conciliação entre o fluxo de caixa das atividades 

operacionais e o resultado líquido do exercício. 

Valor adicionado recebido em transferência: representa a riqueza que não tenha 

sido criada pela própria cooperativa, e sim por terceiros, e que a ela é transferida, como por 

exemplo, receitas financeiras, de equivalência patrimonial, dividendos, aluguel, royalties, 

etc. Precisa ficar destacado, inclusive para evitar dupla-contagem em certas agregações. 

 

5.6.1. Formação da Riqueza 

 

Riqueza Criada pela Própria Cooperativa  

A DVA, em sua primeira parte, deve apresentar de forma detalhada a riqueza criada 

pela cooperativa. Os principais componentes da riqueza criada estão apresentados a 

seguir: 
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Ingressos e Receitas 

Ingressos decorrentes das vendas de mercadorias, produtos e serviços - inclui os 

valores dos tributos incidentes sobre essas receitas (por exemplo, ICMS, IPI, PIS e 

COFINS), ou seja, corresponde ao ingresso bruto ou faturamento bruto, mesmo quando na 

demonstração das Sobras e Perdas tais tributos estejam fora do cômputo dessas receitas. 

Outros ingressos - da mesma forma que o item anterior, inclui os tributos incidentes 

sobre essas receitas. 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Constituição/Reversão - inclui os 

valores relativos à constituição e reversão dessa provisão. 

 

Insumos adquiridos de terceiros 

Dispêndio e custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos - inclui os 

valores das matérias-primas adquiridas junto a terceiros e contidas no custo do produto 

vendido, das mercadorias e dos serviços vendidos adquiridos de terceiros; não inclui gastos 

com pessoal próprio. 

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros - inclui valores relativos às 

despesas originadas da utilização desses bens, utilidades e serviços adquiridos junto a 

terceiros. 

Nos valores dos dispêndios e custos dos produtos e mercadorias vendidos, 

materiais, serviços, energia etc. consumidos, devem ser considerados os tributos incluídos 

no momento das compras (por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS), recuperáveis ou não.  

Perda e recuperação de valores ativos - inclui valores relativos a ajustes por 

avaliação a valor de mercado de estoques, imobilizados, investimentos, etc. Também 

devem ser incluídos os valores reconhecidos no resultado do período, tanto na constituição 

quanto na reversão de provisão para perdas por desvalorização de ativos. 

Depreciação, amortização e exaustão - inclui a despesa ou o custo contabilizado no 

período. 

 

Valor adicionado recebido em transferência 

Resultado de equivalência patrimonial - o resultado da equivalência pode representar 

receita ou despesa; se despesa, deve ser considerado como redução ou valor negativo. 

Ingressos e receitas financeiras - inclui todas as receitas financeiras, inclusive as 

variações cambiais ativas, independentemente de sua origem. 
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Outros ingressos e receitas - inclui os dividendos relativos a investimentos avaliados 

ao custo, aluguéis, direitos de franquia, etc. 

 

Distribuição da Riqueza  

A segunda parte da DVA deve apresentar de forma detalhada como a riqueza obtida 

pela cooperativa foi distribuída. Os principais componentes dessa distribuição estão 

apresentados a seguir: 

Pessoal: valores apropriados ao dispêndio ou custo e ao resultado do exercício na 

forma de: 

Remuneração direta: representada pelos valores relativos a salários, 13º salário, 

honorários da administração (inclusive os pagamentos baseados em ações), férias, 

comissões, horas extras, participação de empregados nos resultados, etc. 

Benefícios: representados pelos valores relativos à assistência médica, alimentação, 

transporte, planos de aposentadoria etc. 

FGTS: representado pelos valores depositados em conta vinculada dos 

empregados. 

Impostos, taxas e contribuições: valores relativos ao imposto de renda, 

contribuição social sobre o lucro, contribuições ao INSS (incluídos aqui os valores do 

Seguro de Acidentes do Trabalho) que sejam ônus do empregador, bem como os demais 

impostos e contribuições a que a cooperativa esteja sujeita. Para os impostos 

compensáveis, tais como ICMS, IPI, PIS e COFINS, devem ser considerados apenas os 

valores devidos ou já recolhidos, e representam a diferença entre os impostos e 

contribuições incidentes sobre as receitas e os respectivos valores incidentes sobre os itens 

considerados como “insumos adquiridos de terceiros”. 

Federais: inclui os tributos devidos à União, inclusive aqueles que são repassados 

no todo ou em parte aos Estados, Municípios, Autarquias etc., tais como: IRPJ, CSSL, IPI, 

CIDE, PIS, COFINS. Inclui também a contribuição sindical patronal. 

Estaduais: inclui os tributos devidos aos Estados, inclusive aqueles que são 

repassados no todo ou em parte aos Municípios, Autarquias etc., tais como o ICMS e o 

IPVA. 

Municipais: inclui os tributos devidos aos Municípios, inclusive aqueles que são 

repassados no todo ou em parte às Autarquias, ou quaisquer outras cooperativas, tais como 

o ISS e o IPTU. 
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Remuneração de capitais de terceiros: valores pagos ou creditados aos 

financiadores externos de capital. 

Juros: inclui as despesas financeiras, inclusive as variações cambiais passivas, 

relativas a quaisquer tipos de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras, 

cooperativas do grupo ou outras formas de obtenção de recursos. Inclui os valores que 

tenham sido capitalizados no período. 

Aluguéis: inclui os aluguéis (inclusive as despesas com arrendamento operacional) 

pagos ou creditados a terceiros, inclusive os acrescidos aos ativos. 

Outras: inclui outras remunerações que configurem transferência de riqueza a 

terceiros, mesmo que originadas em capital intelectual, tais como royalties, franquia, direitos 

autorais, etc. 

Remuneração de capitais próprios: valores relativos à remuneração atribuída aos 

sócios e acionistas. 

Juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos: inclui os valores pagos ou 

creditados aos sócios e acionistas por conta do resultado do período, ressalvando-se os 

valores dos JCP transferidos para conta de reserva de lucros. Devem ser incluídos apenas 

os valores distribuídos com base no resultado do próprio exercício, desconsiderando-se os 

dividendos distribuídos com base em lucros acumulados de exercícios anteriores, uma vez 

que já foram tratados como “lucros retidos” no exercício em que foram gerados. 

Sobras retidas e perdas do exercício: inclui os valores relativos a sobra do exercício 

destinados às reservas, inclusive os JCP quando tiverem esse tratamento; nos casos de 

perdas, esse valor deve ser incluído com sinal negativo. 

As quantias destinadas aos sócios na forma de Juros sobre o Capital Próprio – JCP, 

independentemente de serem registradas como passivo (JCP a pagar) ou como reserva de 

sobras, devem ter o mesmo tratamento dado aos dividendos no que diz respeito ao 

exercício a que devem ser imputados. 

 

5.7. Notas explicativas  

Ao elaborar o rol de notas explicativas, diversas normas, interpretações e 

comunicados técnicos devem ser observados. Via de regra todas as normas, interpretações 

e comunicados técnicos que tratam de temas específicos e até mesmo, em alguns casos, 

de temas genéricos esclarecem o que deve ser divulgado nas demonstrações contábeis ou 

em notas explicativas. Neste sentido, a seguir serão apresentadas as principais 

circunstâncias que exigem divulgação.  
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Segundo a ITG 2004, devem estar contempladas em notas explicativas15: 

a) se não discriminados nas demonstrações próprias, devem ser elaborados 

quadros com a composição dos saldos (ativos e passivos) e transações 

(ingressos e receitas, repasse aos associados, dispêndios, custos e 

despesas) com partes relacionadas, associados e não associados, 

desdobrados conforme a natureza das operações; 

b) discriminação dos fundos e reservas, detalhando sua natureza, finalidade e 

forma de utilização; 

c) composição, forma e prazo de realização das perdas registradas no Ativo; e 

d) informações dos juros sobre as quotas do capital integralizado, conforme 

previsão estatutária.  

As notas explicativas devem:  

a) apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações 

contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas; 

b) divulgar a informação requerida pelas normas, interpretações e comunicados 

técnicos que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis; e   

c) prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas 

demonstrações contábeis, mas que seja relevante para sua compreensão. 

As notas explicativas devem ser apresentadas, tanto quanto seja praticável, de forma 

sistemática. Na determinação de forma sistemática, a entidade deve considerar os efeitos 

sobre a compreensibilidade e comparabilidade das suas demonstrações contábeis. Cada 

item das demonstrações contábeis deve ter referência cruzada com a respectiva 

informação apresentada nas notas explicativas. 

Exemplos de ordenação ou agrupamento sistemático das notas explicativas incluem: 

a) dar destaque para as áreas de atividades que a entidade considera mais 

relevantes para a compreensão do seu desempenho financeiro e da posição 

financeira, como agrupar informações sobre determinadas atividades 

operacionais; 

b) agrupar informações sobre contas mensuradas de forma semelhante, como 

os ativos mensurados ao valor justo; ou 

c) seguir a ordem das contas das demonstrações do resultado e de outros 

resultados abrangentes e do balanço patrimonial, tais como: declaração de 

                                            
15 Item 24 da ITG 2004.  
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conformidade com as normas, interpretações e comunicados; políticas 

contábeis significativas aplicadas; informação de suporte de itens 

apresentados nas demonstrações contábeis pela ordem em que cada 

demonstração e cada rubrica sejam apresentadas; e outras divulgações, 

incluindo: passivos contingentes e compromissos contratuais não 

reconhecidos; e divulgações não financeiras, por exemplo, os objetivos e as 

políticas de gestão do risco financeiro da entidade. 

As notas explicativas que proporcionam informação acerca da base para a 

elaboração das demonstrações contábeis e as políticas contábeis específicas podem ser 

apresentadas como seção separada das demonstrações contábeis. 

 

  



 
24 
 

5.7.1. Divulgação de políticas contábeis 

A entidade deve divulgar suas políticas contábeis significativas que compreendem: 

a) a base (ou bases) de mensuração utilizada(s) na elaboração das 

demonstrações contábeis; e 

b) outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a 

compreensão das demonstrações contábeis. 

É importante que os usuários estejam informados sobre a base ou bases de 

mensuração utilizada(s) nas demonstrações contábeis (por exemplo, custo histórico, custo 

corrente, valor realizável líquido, valor justo ou valor recuperável) porque a base sobre a 

qual as demonstrações contábeis são elaboradas afeta significativamente a análise dos 

usuários. Quando mais de uma base de mensuração for utilizada nas demonstrações 

contábeis, por exemplo, quando determinadas classes de ativos são reavaliadas (se 

permitido legalmente), é suficiente divulgar uma indicação das categorias de ativos e de 

passivos à qual cada base de mensuração foi aplicada. 

A entidade deve divulgar, junto com suas políticas contábeis significativas ou em 

outras notas explicativas, os julgamentos realizados, com a exceção dos que envolvem 

estimativas que a administração fez no processo de aplicação das políticas contábeis da 

entidade e que têm efeito mais significativo nos montantes reconhecidos nas 

demonstrações contábeis. 

No processo de aplicação das políticas contábeis da entidade, a administração 

exerce diversos julgamentos, com a exceção dos que envolvem estimativas, que podem 

afetar significativamente os montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis. Por 

exemplo, a administração exerce julgamento ao definir: 

a) quando os riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos 

financeiros e de ativos arrendados são substancialmente transferidos para 

outras entidades; e 

b) se, em essência, determinadas vendas de bens decorrem de acordos de 

financiamento e, portanto, não dão origem a receitas de venda; 

c) se os termos contratuais de ativo financeiro derem origem, em datas 

especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos 

de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. 

Algumas divulgações feitas são requeridas por outras normas, interpretações e 

comunicados técnicos. Divulgação de participações em outras entidades requer que a 

entidade divulgue os julgamentos que foram feitos ao determinar se a entidade controla 
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outra entidade. É exigida a divulgação dos critérios utilizados pela entidade para distinguir 

a propriedade de investimento da propriedade ocupada pelo proprietário e da propriedade 

mantida para venda no curso ordinário dos negócios, nas situações em que a classificação 

das propriedades é difícil. 

 

5.7.2. Fontes de incerteza na estimativa 

A entidade deve divulgar nas notas explicativas informação acerca dos principais 

pressupostos relativos ao futuro, e outras fontes principais da incerteza das estimativas à 

data do balanço, que tenham risco significativo de provocar modificação material nos 

valores contábeis de ativos e passivos durante o próximo. Com respeito a esses ativos e 

passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes informativos acerca: 

a) da sua natureza; e 

b) do seu valor contábil à data do balanço.   

Definir os montantes de alguns ativos e passivos exige a estimativa dos efeitos de 

eventos futuros incertos nesses ativos e passivos à data do balanço. Por exemplo, na 

ausência de preços de mercado recentemente observados passam a ser necessárias 

estimativas orientadas para o futuro para mensurar o valor recuperável de ativos do 

imobilizado, o efeito da obsolescência tecnológica nos estoques, provisões sujeitas ao 

futuro resultado de litígio em curso e passivos de longo prazo de benefícios a empregados 

tais como obrigações de pensão. Essas estimativas requerem pressupostos sobre esses 

assuntos, como o risco associado aos fluxos de caixa ou taxas de desconto, futuras 

alterações em salários e futuras alterações nos preços que afetam outros custos. 

Os principais pressupostos e outras principais fontes da incerteza das estimativas 

divulgados relacionam-se com as estimativas cujos julgamentos são os mais difíceis de 

serem feitos por parte da administração, subjetivos ou mesmo complexos. À medida que o 

número de variáveis e pressupostos que afetam a possível futura solução das incertezas 

aumenta, esses julgamentos tornam-se mais subjetivos e complexos, aumentando, por 

consequência, a probabilidade de ajuste material nos valores contábeis de ativos e 

passivos. 

As divulgações relativas a probabilidade de variações em ativos e passivos não são 

requeridas para ativos e passivos que tenham risco significativo de que seus valores 

contábeis possam sofrer alteração significativa ao longo do próximo exercício social se, ao 

término do período das demonstrações contábeis, forem mensurados pelo valor justo com 

base em preço cotado em mercado ativo para ativo ou passivo idêntico. Nesse caso, os 
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valores justos podem alterar-se materialmente ao longo do próximo exercício social, mas 

essas alterações não serão fruto de pressupostos ou de outras fontes da incerteza das 

estimativas ao término do período das demonstrações contábeis. 

As divulgações são apresentadas de forma a ajudar os usuários das demonstrações 

contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre 

outras principais fontes de incerteza das estimativas. A natureza e a extensão da 

informação a ser divulgada variam de acordo com a natureza dos pressupostos e outras 

circunstâncias. Exemplos de tipos de divulgação são: 

a) a natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estimativas; 

b) a sensibilidade dos valores contábeis aos métodos, pressupostos e 

estimativas subjacentes ao respectivo cálculo, incluindo as razões para essa 

sensibilidade;  

c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos razoavelmente 

possíveis durante o próximo período em relação aos valores contábeis dos 

ativos e passivos impactados; e 

d) uma explicação de alterações feitas nos pressupostos adotados no passado 

no tocante a esses ativos e passivos, caso a incerteza continuar pendente de 

solução. 

Quando for impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de pressuposto ou 

de outra fonte principal de incerteza das estimativas à data do balanço, a entidade deve 

divulgar que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os 

valores dos respectivos ativos ou passivos no próximo período tenham que sofrer ajustes 

materiais em função da observação de realidade distinta em relação àqueles pressupostos 

assumidos. Em todos os casos, a entidade divulga a natureza e o valor contábil do ativo ou 

passivo específico (ou classe de ativos ou passivos) afetado por esses pressupostos. 

As divulgações acerca de julgamentos específicos feitos pela administração no 

processo de aplicação das políticas contábeis da entidade não se relacionam com as 

divulgações das principais fontes da incerteza das estimativas. 

A divulgação de alguns dos pressupostos é requerida por outras normas, 

interpretações e comunicados técnicos. Por exemplo, a NBC TG 25 requer a divulgação, 

em circunstâncias específicas, de pressupostos importantes relativos a futuros eventos que 

afetem determinadas provisões. A NBC TG 46 – Mensuração do Valor Justo requer a 

divulgação de pressupostos significativos (incluindo as técnicas de avaliação e as 
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informações) que a entidade aplica na mensuração do valor justo de ativos e de passivos 

que sejam avaliados pelo valor justo. 

 

5.7.3. Capital 

As entidades devem divulgar informações que permitam aos usuários das 

demonstrações contábeis avaliarem seus objetivos, políticas e processos de gestão de 

capital. 

A entidade deve divulgar as seguintes informações: 

a) informações qualitativas sobre os seus objetivos, políticas e processos de 

gestão do capital, incluindo, sem a elas se limitar, as seguintes: descrição dos 

elementos abrangidos pela gestão do capital;  

b) caso a entidade esteja sujeita a requisitos de capital impostos externamente, 

a natureza desses requisitos e a forma como são integrados na gestão de 

capital; e  

c) como está cumprindo os seus objetivos em matéria de gestão de capital; 

d) dados quantitativos sintéticos sobre os elementos incluídos na gestão do 

capital. Algumas entidades consideram alguns passivos financeiros (como, 

por exemplo, algumas formas de empréstimos subordinados) como fazendo 

parte do capital, enquanto outras consideram que devem ser excluídos do 

capital alguns componentes do capital próprio (como, por exemplo, os 

componentes associados a operações de hedge de fluxos de caixa); 

e) quaisquer alterações dos elementos referidos nos itens “a” e “b” em relação 

ao período precedente; 

f) indicação do cumprimento ou não, durante o período, dos eventuais requisitos 

de capital impostos externamente a que a entidade estiver ou esteve sujeita;   

g) caso a entidade não tenha atendido a esses requisitos externos de capital, as 

consequências dessa não observância. Essas informações devem basear-se 

nas informações prestadas internamente aos principais dirigentes da 

entidade. 

 

5.7.4. Outras divulgações 

A entidade deve divulgar, caso não for divulgado em outro local entre as informações 

publicadas com as demonstrações contábeis, as seguintes informações: 
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a) o domicílio e a forma jurídica da entidade, o seu país de registro e o endereço 

da sede registrada (ou o local principal dos negócios, se diferente da sede 

registrada); 

b) a descrição da natureza das operações da entidade e das suas principais 

atividades; 

c) o nome da entidade controladora e a entidade controladora do grupo em 

última instância; 

d) se uma entidade constituída por tempo determinado, informação a respeito do 

tempo de duração.   

 

Modelos de notas explicativas 

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL  

SUPRAMEL COOPERATIVA AGRÍCOLA, cadastrada no CNPJ sob o número 00.000.000/0001-00, 

constituída em 00/00/0000. Com sede no município de Pinhais/PR, na Rua Brasholanda, nº 63 - Centro. 

 

NOTA 02 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS E BASES DE PREPARAÇÃO 

Escolha e mudanças em políticas contábeis 

A Seleção e aplicação de políticas contábeis foi realizada levando-se em conta a seguinte exigência 

prevista na NBC TG 23 (R2) editada pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, conforme a seguir 

demonstrado: 

Os fenômenos econômicos-contábeis relevantes, para os quais existia norma, interpretação ou 

comunicado técnico específico, foi aplicado o contido nestas legislações específicas. 

Os fenômenos econômicos-contábeis relevantes, para os quais não existia norma, interpretação ou 

comunicado técnico específico, a administração da cooperativa exerceu julgamento e desenvolveu uma 

política que pudesse tornar a informação contábil útil à tomada de decisão econômica por parte dos usuários, 

que a informação pudesse ser considerada confiável a ponto que as demonstrações contábeis pudessem 

representar adequadamente a posição patrimonial e financeira, do desempenho e os fluxos de caixa, e, que 

estas, demonstrassem a essência econômica das transações, tudo em conformidade com os itens 7 a 10 da 

NBC TG 23 (R2). 

 

Reconhecimento de ativos 

O recurso controlado pela cooperativa como resultado de eventos passados, e, do qual se esperava 

que fluíssem futuros benefícios econômicos para a cooperativa foi considerado como ativo. Tais ativos foram 

reconhecidos à medida que existia probabilidade de benefício econômico futuro para a cooperativa e que seu 

custo ou valor pudesse ser medido em bases confiáveis. 

 

Reconhecimento de passivos 

Foram reconhecidos como passivos as obrigações presentes da cooperativa, derivadas de eventos 

passados, cuja liquidação se esperava que resultasse na saída de recursos da cooperativa. 
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O reconhecimento dos passivos foi realizado à medida que existia probabilidade de redução de 

benefício econômico futuro e que o valor ou custo pudesse ser estimado de maneira confiável. 

 

Patrimônio líquido 

O valor do capital social está formado pelas quotas-partes dos associados, que está registrado no 

Patrimônio Líquido da cooperativa, exceto os valores a restituir aos associados, aqueles que pediram para 

deixar de ser sócios, foram demitidos, eliminados ou excluídos. Estes valores foram transferidos para contas 

passivas até a respectiva restituição aos associados, tudo em conformidade com disposto no § 4º do Art. 24 

da Lei n.º 5.764/1971 e dos itens 18 e 19 da ITG 2004. 

 

Reconhecimento de ingressos e receitas 

O processo de reconhecimento do ingresso / receita, decorrente de ato cooperado ou não, relativo a 

operação da cooperativa, se deu com base na NBC TG 47 emitida pelo CFC – Conselho Federal de 

Contabilidade, levando-se em consideração: a identificação de cada operação, as obrigações de desempenho 

da cooperativa junto a cada contrato formalizado ou não, aonde a receita somente foi reconhecida à medida 

que as obrigações de desempenho foram sendo cumpridas pela cooperativa. 

Os ingressos / receitas decorrentes de aplicações financeiras, foram reconhecidos através do regime 

de competência sempre que era provável que benefícios econômicos associados com a transação fluíssem 

à cooperativa e o valor da receita pudesse ser mensurado de forma confiável. Os juros foram reconhecidos 

através da aplicação do método da taxa efetiva de juros 

 

Reconhecimento de Dispêndios e Despesas 

Os dispêndios / despesas foram reconhecidos no resultado à medida da sua realização através do 

regime de competência. Foram reconhecidas simultaneamente com as receitas quando com estas tinham 

vínculo, em conformidade com o previsto na ITG 2000 (R1) emitida pelo CFC – Conselho Federal de 

Contabilidade. 

 

Modelo Contábil e Declaração de Conformidade 

O modelo contábil adotado pela cooperativa é o previsto na ITG 2004, emitida pelo CFC – Conselho 

Federal de Contabilidade. A cooperativa declara que está em conformidade com as normas brasileiras de 

contabilidade editas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, convergidas as normas internacionais. 

 

NOTA Nº 03 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conforme as políticas contábeis 

adotadas no Brasil, pelas normas, interpretações e comunicados técnicos emitidos pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), em especial pela NBC TG 26 (R5). 

 

NOTA Nº 04 - DOS FUNDOS E RESERVAS 

Os fundos conforme previstos no Art. Art. 28 da Lei nº 5.764/71 foram denominados de reservas: legal 

e de assistência técnica educacional, tudo em conformidade com a Lei n.º 5.764/1971. 
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NOTA 05 – REGIME TRIBUTÁRIO 

Conforme previsto no Art. 182 do Decreto nº 3.000/1999, as sociedades cooperativas que 

obedecerem ao disposto na legislação específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades 

econômicas, de proveito comum decorrente de ato cooperativo. Já para resultado decorrente de ato não 

cooperativo, operações e atividades estranhas à sua finalidade serviram de base de cálculo para recolhimento 

de tributos, com base no Lucro Real. 

 

NOTA 06 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO 

 As demonstrações contábeis foram apresentadas em Real (R$), sendo esta a moeda funcional e de 

apresentação da cooperativa nas demonstrações contábeis. A definição desta moeda se deu através dos 

critérios previstos nos itens 9 a 14 da NBC TG 02 (R3) emitida pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade. 

 

NOTA Nº 07 - ANÁLISE DE RECUPERABILIDADE 

Ao final do período, a cooperativa, fez a análise de recuperabilidade dos ativos que se encontravam 

mensurados pelo custo ou custo amortizado, aplicando as normas específicas exigidas para cada tipo de 

ativo. Os ativos, para os quais, não existia exigência de recuperabilidade em norma específica, foi aplicada a 

determinação da norma genérica, NBC TG 01(R4) – emitida pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, 

para certificar-se de que nenhum ativo pudesse estar mensurado acima do valor justo. A análise foi conduzida 

levando-se em conta os indicadores de fontes externas e internas conforme a seguir:  

 

Fontes externas de informação:  

a) há indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, 

mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou do uso normal;  

b) mudanças significativas com efeito adverso sobre a empresa ocorreram durante o período, ou 

ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a empresa 

opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado;  

c) as taxas de juros de mercado ou as outras taxas de retorno de mercado sobre investimentos 

aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente afetam materialmente a taxa de desconto 

utilizada no cálculo do valor em uso de ativo e diminuem o valor justo menos as despesas para vender o ativo;  

d) o valor contábil dos ativos líquidos da empresa é maior do que o valor justo estimado da empresa 

como um todo.  

 

Fontes internas de informação:  

a) evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de ativo;  

b) mudanças significativas com efeito adverso sobre a empresa ocorreram durante o período, ou 

espera-se que ocorram no futuro próximo, na medida ou na maneira em que um ativo é utilizado ou espera-

se que seja utilizado. Essas mudanças incluem: o ativo tornar-se inativo, planos para descontinuar ou 

reestruturar a operação na qual o ativo pertence, planos para alienar o ativo antes da data previamente 

esperada e revisão da vida útil do ativo como definida ao invés de indefinida;  

c) evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho econômico 

de ativo é, ou será pior, que o esperado.  
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Após toda esta análise, a administração da cooperativa, concluiu que todos os ativos estavam 

apresentados no Balanço Patrimonial por valor recuperável através da Venda ou do Uso, fato este que 

dispensou a concretude de laudos de avaliação de ativos individualmente, ou, em unidades geradoras de 

caixa. 

 

NOTA Nº 08 - AJUSTE A VALOR PRESENTE 

Seguindo o que preceitua a NBC TG 12 e demais legislações contábeis esparsas, foram realizados 

os ajustes a valor presente das operações de longo prazo, e, as de curto prazo quando consideradas 

relevantes. O ajuste a valor presente foi realizado com base em taxas de descontos que refletiam as melhores 

avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo 

em suas datas originais. (NBC TG 12, item 21). O ajuste foi aplicado para todas as operações abrangidas por 

tal exigibilidade no reconhecimento inicial de forma individualizada, em base exponencial “pro rata die”. A 

contabilização se deu através de subconta redutora do ativo ou passivo, propiciando assim a melhor 

visualização. Os juros foram sendo transferidos para o resultado, ou para o custo de ativos, pelo regime de 

competência como ingressos / receitas ou dispêndios / despesas financeiras, ou, foram agregadas aos valores 

dos ativos, especialmente para ativos qualificáveis ou elegíveis, através da aplicação da taxa efetiva de juros. 

Os empréstimos e financiamentos subsidiados foram tratados como determinada a NBC TG 12, Item 11: “[..] 

até que surja um efetivo mercado competitivo de crédito de longo prazo no Brasil, os passivos dessa natureza 

(e ativos correspondentes no credor) não estão contemplados por este Pronunciamento como sujeitos à 

aplicação do conceito de valor presente por taxas diversas daquelas a que tais empréstimos e financiamentos 

já estão sujeitos.” 

 

NOTA Nº 09 - EVENTO SUBSEQUENTE 

A cooperativa realizou uma análise em todos os eventos subsequentes, favoráveis e desfavoráveis, 

relevantes que pudessem influenciar significativamente o seu desempenho, com uma atenção especial no 

quesito da continuidade. Após esta análise se constatou que nenhum evento importante e impactante foi 

constatado. Assim nenhum ajuste de saldo se fez necessário e nenhum fato importante para divulgação foi 

identificado em decorrência de eventos subsequentes. 

 

 

NOTA Nº 10 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVO CONTINGENTES 

As provisões quando envolviam incertezas foram constituídas dentro da melhor estimativa, fortemente 

alicerçadas sobre opiniões de especialistas. Quando ligadas à área jurídica, as mesmas refletem a opinião 

dos assessores jurídicos e advogados responsáveis por tais demandas, sempre levando em conta o 

recomendado pelas Características Qualitativas, visando a melhor representação patrimonial e financeira. A 

opinião dos advogados encontra-se baseada no critério da similaridade com processos anteriores, a 

complexidade e o próprio posicionamento dos Tribunais. Desta forma, a administração da cooperativa 

considera que as provisões são suficientes e refletem a melhor posição patrimonial nas respectivas datas das 

demonstrações contábeis. 

 

NOTA Nº 11 - ESTOQUES  
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Apresentados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor líquido realizável, conforme determina 

da NBC TG 16 (R2) do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Os custos dos estoques foram 

determinados pelo método de custo médio líquido dos impostos recuperáveis. Valor líquido realizável 

corresponde ao preço de venda estimado dos estoques disponíveis para venda, deduzidos dos custos e dos 

gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Os estoques de produtos agrícolas a fixar estão 

apresentados pelo valor justo líquido na data da entrada, prática em consonância com a legislação 

cooperativista, em que o produto é entregue e o associado outorga poderes a cooperativa, com posterior 

opção de fixação de preço.  

 

NOTA Nº 12 - IMOBILIZADO 

A política de reconhecimento e mensuração de ativo imobilizado foi construída pela cooperativa a 

partir das diretrizes da NBC TG 27 (R4) do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. O reconhecimento se 

deu pelo valor do custo de aquisição ou construção, acrescido quando aplicável de juros durante o período 

de construção, deduzido da depreciação acumulada. Foram considerados imobilizados os ativos tangíveis 

que são mantidos para uso na produção, fornecimento de bens e de serviços, ou para fins administrativos e 

que se espera que sejam utilizados durante mais do que um período. O reconhecimento dos itens do 

imobilizado se deu quando existia probabilidade de benefício econômico futuro para a cooperativa e o custo 

do item foi mensurado de maneira confiável e ainda quando a cooperativa assumia substancialmente os 

riscos, os benefícios e o controle de tais ativos, dentro da primazia da essência sobre a forma. Peças de 

reposição industrial de uso interno foram classificadas como ativo imobilizado quando se esperava usá-las 

por mais de um período. Da mesma forma, quando pudessem ser utilizados somente em conexão com itens 

do ativo imobilizado, também foram contabilizados como ativo imobilizado. As inspeções regulares da frota 

de veículos bem como das máquinas foram assim tratadas: a primeira inspeção regular foi tratada como custo 

do imobilizado e as demais foram consideradas como dispêndios no resultado. A mensuração dos itens do 

imobilizado, a formação do custo, foi realizada da seguinte forma: preço de compra, incluindo os tributos não 

recuperáveis e todos os demais custos até o ponto do imobilizado estar em condições de uso. A depreciação 

foi calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem e o valor residual. Foi 

considerado como valor residual o valor estimado que a cooperativa obteria com a venda do ativo, após 

deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim 

de sua vida útil.  

 

NOTA Nº 13 - INTANGÍVEIS  

Os intangíveis foram reconhecidos somente quando era provável que benefícios econômicos futuros 

pudessem advir para cooperativa e o custo do intangível pude ser mensurado com confiabilidade. Os ativos 

intangíveis gerados internamente para os quais a cooperativa teve dificuldade para identificar a sua 

capacidade de gerar benefícios econômicos futuros, ou que não foi possível determinar com confiabilidade o 

custo, tais gastos, foram reconhecidos como dispêndio no resultado. O intangível é composto por gastos com 

software dos sistemas operacionais, avaliados pelo custo de aquisição. 

A amortização dos intangíveis foi realizada pela aplicação do método linear ou linha reta, tendo como 

base o tempo previsto em contrato, sendo o valor residual considerado zero, tendo em vista não se visualizar 
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mercado ativo para os intangíveis reconhecidos pela cooperativa. Já os intangíveis considerados com vida 

útil por tempo indeterminado, não foram amortizados. 

Ao final do período a administração fez uma análise sobre a recuperabilidade de todos os intangíveis 

e considerou-os recuperáveis pelo valor líquido reconhecido, tudo em conformidade com a NBC TG 04 (R4). 

 

NOTA Nº 14 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO APURADO  

O resultado do ato cooperativo, foi calculado por produto e atividade, conforme as operações, em 

conformidade com a política presente na ITG 2004. Os ingressos e dispêndios que puderam ser conhecidos 

na origem foram registrados na conta de associado, os ingressos, dispêndios e custo que são comuns para 

associado e não associado, foram separados na proporção das operações pelo índice de participação de 

associado, apresentado na demonstração de sobras ou perdas. O resultado das operações com não 

associados, foram registradas separadas, permitindo o cálculo para incidência de tributos conforme determina 

a Lei n.º 5.764/71.  

 

NOTA Nº 15 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método indireto através do qual a 

cooperativa apresenta os detalhamentos dos valores aplicados em caixa nas atividades: operacional, 

investimento e financiamento, em conformidade com a NBC TG 03 (R3) do CFC – Conselho Federal de 

Contabilidade. 

 

NOTA Nº 16 – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

A Demonstração do Valor Adicionada foi apresentada visando demonstrar como a cooperativa 

adicionou valor aos produtos, mercadorias e serviços comercializados, tudo em conformidade com a NBC TG 

09 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. 
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