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Balanço Patrimonial  - Empresa ABC

Ativos Financeiros Passivos Financeiros

é qualquer obrigação contratual de 
entregar caixa ou outro ativo financeiro a 
uma entidade .... exemplos:

• Empréstimos e Financiamentos
• Fornecedores 
• Obrigações específicas

Qualquer ativo que seja caixa, direito de 
receber caixa  ou instrumento 
patrimonial de outra entidade .... 
exemplos:
• Caixa e equivalentes;
• Contas e Receber de clientes;
• Empréstimos e adiant.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PRONUNC. TÉCNICO CPC 39  e CPC 48 



Balanço Patrimonial  - Empresa ABC

Ativos Financeiros Passivos Financeiros

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Como mensurar os ativos e passivos financeiros ? 

PRONUNC. TÉCNICO CPC 39  e CPC 48 

 Mais usual em se 
tratando de operações de 
crédito.



Mensuração ao Custo Amortizado

 Usado principalmente quando os fluxos de caixa futuros (ativos e passivos) são previsíveis ;

 Registro inicial pelo custo (ou VJ) , acrescido de quaisquer custos de transação incorridos; 

 Em seguida, esse valor é ajustado ao longo do tempo, considerando os juros recebidos ou pagos 
e eventuais  amortizações; 

 Principal utilidade: Reconhecer uma receita ou despesa financeira ao longo do tempo, com base 
na taxa efetiva de juros do ativo ou passivo, de acordo com o regime de competência.

.... exemplo



ATIVO FINANCEIRO
Quem empresta

PASSIVO  FINANCEIRO
Quem recebe

... exemplo

DEBITA:   Valor a receber 
CREDITA: Caixa/Bancos ......    100.000  
  No momento da concessão do empréstimo

DEBITA:   Valor a receber 
CREDITA: Receita financeira ......    2.000  
  a cada período (mensalmente –por exemplo)

DEBITA:   Caixa / Bancos 
CREDITA: Empréstimos a pagar ......    100.000  
  No momento do  recebimento  do empréstimo

DEBITA:   Despesa Financeira 
CREDITA: Empréstimos a pagar ......    2.000  
  por período ( mensalmente – por exemplo)

Valor Principal: 100.000,00  
Taxa Juros: 2% am

Período Principal Juros Pgtos Saldo Final
0 100.000         -                    -                     100.000        
1 100.000         2.000              -                     102.000        
2 102.000         2.040              -                     104.040        
3 104.040         2.081              -                     106.121        
4 106.121         2.122              -                     108.243        
5 108.243         2.165              110.408-         0                         



AVP - Todos os ativos e passivos financeiros precisam ser ajustados a valor presente?

Artigo 183 e 184 da Lei das S.A.: 

“Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão 
avaliados segundo os seguintes critérios: (...) VIII – os 
elementos do ativo decorrentes de operações de longo 
prazo serão ajustados a valor presente, sendo os 
demais ajustados quando houver efeito relevante. (...)” 

“Art. 184. No balanço, os elementos do passivo serão 
avaliados de acordo com os seguintes critérios: (...) III – 
as obrigações, os encargos e os riscos classificados no 
passivo não circulante serão ajustados ao seu valor 
presente, sendo os demais ajustados quando houver 
efeito relevante. (...)” 

Pronunciamento CPC 12  - Ajuste a Valor Presente

Alguns ativos e passivos possuem componente significativo 
de financiamento, ou seja, o valor presente da dívida ou do 
ativo é substancialmente diferente do valor futuro da 
dívida ou do ativo. 

Exemplo:   Venda à vista ..........    200
                    Venda a prazo ........    270
           Componente financeiro ..........     70   (juros)

.....   Como tratar no balanço 



EXEMPLO DE TRANSAÇÃO DE AVP – COMPRA /VENDA  ESTOQUES: 

VENDA À VISTA: VENDA À PRAZO

Receita de Venda ............   200
(-) CMV ........................... (110) 
(=) Resultado                          90

Estoques - 110
Capital - 110

Balanço Inicial

Caixa  -      200
Estoques -   0 Capital – 110

Resultado - 90

Após a Venda

Receita de Venda ............   270
(-) CMV ...........................  (110) 
(=) Resultado                        160

Estoques - 110
Capital - 110

Balanço Inicial

Estoques -   0
Clientes   - 270 Capital –  110

Result.  -  160

Após a Venda



EXEMPLO DE TRANSAÇÃO DE AVP – COMPRA /VENDA  ESTOQUES: 

VENDA À PRAZO

RECONHECENDO O 
COMPONENTE FINANCEIRO

Receita de Venda ............   270
(-) CMV ...........................  (110) 
(=) Resultado                        160

Estoques - 110
Capital - 110

Balanço Inicial

Estoques -   0
Clientes   - 270 Capital – 110

Result.  - 160

Após a Venda

Receita de Venda ............   270
(-) AVP .............................  ( 70 )
(-) CMV ...........................  (110) 
(=) Resultado                           90

Estoques -   0
Clientes   - 270
AVP            (70)  

Capital –  110
Result.  -    90

Receita financeira a ser 
reconhecida no período



EXEMPLO DE TRANSAÇÃO DE AVP – COMPRA /VENDA  ESTOQUES: 

Tratamento Contábil no Comprador  

COMPRA À VISTA:

Caixa  - 200
Capital - 200

Balanço Inicial

Caixa  -       0
Estoques - 200 

Capital – 200

Após a Venda

COMPRA À PRAZO

Caixa- 200

Estoque - 270
Fornecedor- 270

Capital - 200

Sem reconhecer o AVP

Reconhecendo o AVP

Caixa-        200

Estoque -  270
AVP           ( 70)

Fornecedor- 270
AVP               (70)

Capital - 200

Despesa  financeira a ser 
reconhecida no períodoCusto dos estoques $ 200



Respondendo algumas questões sobre o  AVP – Ajuste a Valor presente 

 QUAL TAXA DE DESCONTO DEVE SER UTILIZADA?

Deve ser utilizada a taxa de juros efetiva , calculada antes dos impostos. Deve-se  levar em consideração as 
incertezas inerentes aos fluxos de caixa e, como consequência, o prêmio pelo risco. 

TODOS OS ITENS DE ATIVO E PASSIVO DEVERIAM SER MENSURADOS AO SEU VALOR PRESENTE?

Não. Apenas para ativos e passivos com liquidação financeira futura, que possuam componente significativo de 
juros.  O ajuste a valor presente é aplicado principalmente em itens de longo prazo, para os itens de curto prazo, 
o ajuste deve ser realizado somente se houver efeito relevante.

    A MENSURAÇÃO DEVE SER NO MOMENTO DE RECONHECIMENTO INICIAL OU EM OUTRO MOMENTO?

      A mensuração deve ser feita no reconhecimento inicial



Balanço Patrimonial  - Empresa ABC

ATIVOS FINANCEIROS PASSIVOS FINANCEIROS

QUANDO BAIXAR UM ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO?

PRONUNC. TÉCNICO CPC 39  e CPC 48 

 Quando for pago

 Quando for transferido a 
terceiros 

 Quando for pago

 Quando for transferido 
a terceiros 

Se a entidade transferir o ATIVO mas 
retiver substancialmente os riscos e 
benefícios de propriedade ao ativo ela 
deve continuar reconhecendo o ativo. 



QUANDO BAIXAR UM ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO?

Exemplos de transferência de ativos financeiros  

Caixa- 0

Clientes  - 200
     Capital - 200

1 - Desconto de duplicatas no Banco

Ao “descontar” as duplicatas (clientes), o Banco 
cobra uma taxa de juros de $30 e transfere 
para a empresa o valor liquido de $ 170.

Essa operação não se qualifica para  
baixa da conta clientes (ativo), pois a 
empresa continua responsável pelo 
recebível!

Caixa   -     17 0

Clientes  -    200

Desconto -   200
Juros             (30)
    

Capital -       200

Despesa  financeira a ser 
reconhecida no período



QUANDO BAIXAR UM ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO?

Exemplos de transferência de ativos financeiros  

Caixa-            0

Clientes  -  200
     Capital - 200

2 – Antecipação de Cartão Crédito

Ao “antecipar” as recebíveis de cartão a 
empresa receberá $ 170 em seu caixa. Nesse caso a empresa transferiu todos os riscos e benefícios 

relacionados ao recebível e pode baixar a os valores a receber.

NÃO EXISTE CORRESPONSABILIDADE!

Caixa   -     170

Clientes  -   0 Capital - 200
Resultado - (30)



Balanço Patrimonial  - Empresa ABC

ATIVOS FINANCEIROS PASSIVOS FINANCEIROS

QUANDO BAIXAR UM ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO?

 Quando for pago

 Quando for transferido a 
terceiros 

 Quando for pago

 Quando for transferido 
a terceiros 

Operações de forfait / Confirming / Risco Sacado 



 Há coobrigação do fornecedor 
em caso de inadimplência;

 Relação pactuada entre banco 
e fornecedor;

 Riscos / taxas atrelados ao 
fornecedor 

OPERAÇÕES DE FORFAIT / CONFIRMING / RISCO SACADO 

QUANDO BAIXAR UM ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO?

 Não Há coobrigação do fornecedor em caso de 
inadimplência 

 Banco vincula o risco da operação ao 
comprador, normalmente uma grande 
empresa 

 Empresa compradora passa a dever ao banco 
e não mais ao fornecedor que cedeu a 
carteira. 

 Não incidência de IOF 

FORMATO DA OPERAÇÃO  Fornecedor de uma grande empresa cede a carteira de recebível com este fornecedor a um 
banco e antecipa o recebimento dos valores.  O segmento varejista utiliza bastante desse instrumento e propõe prazos 
alongados de pagamentos a seus fornecedores 

RISCO SACADODESCONTO DUPLICATA

X



OPERAÇÕES DE FORFAIT / CONFIRMING / RISCO SACADO 

QUANDO BAIXAR UM ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO?

TRATAMENTO CONTÁBIL RECOMENDADO PELO CPC 48 – TEM 

 BAIXA  A entidade deve baixar o passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) de seu balanço patrimonial quando, e 
apenas quando, ele for extinto, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. 

 A troca entre o mutuário e o credor de instrumentos de dívida com termos substancialmente diferentes deve ser 
contabilizada como ex nção do passivo financeiro original e como reconhecimento de novo passivo financeiro. 

 A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) ex nto ou transferido à outra parte 
e a contraprestação paga, incluindo quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos, deve ser 
reconhecida no resultado. 



OPERAÇÕES DE FORFAIT / CONFIRMING / RISCO SACADO 

QUANDO BAIXAR UM ATIVO/PASSIVO FINANCEIRO?

TRATAMENTO CONTÁBIL RECOMENDADO PELO CPC 48 – TEM 

Caixa-        200

Estoque -  270
AVP           ( 70)

Fornecedor- 270
AVP               (70)

Capital - 200

Caixa-        200

Estoque -  270
AVP           ( 70)

Empréstimo 270
AVP                (70)

Capital - 200

Situação Inicial

Caixa-        200

Estoque -  270
AVP           ( 70)

Empréstimo 300
AVP              (100)

Capital - 200
Divida com Fornecedores a VP = $ 200

(270 – 70 )

Nova posição



Esse tema já foi objeto de pesquisa  anteriormente ......



Passivos parecidos têm tratamento distinto no balanço – 
Forfait / Risco Sacado                                                03/03/2017

Após avaliar um grupo de pouco
 mais de 30 companhias abertas 
brasileiras, verificou-se que elas  
carregavam em setembro 2014 
cerca de R$ 5 bilhões em 
compromissos, aparentemente 
de mesma natureza, mas com 
classificação divergente dentro 
do passivo - alguns como 
operacionais, outros como dívida. 

A reportagem destaca a pesquisa da pesquisaora Deborah 
Sulyak, (mestranda da UERJ)  e pelos professores  Jorge Vieira 
- UERJ e Amaury Rezende, da FEA –USP.  

Ano: 2014

“Uma das principais diferenças do forfait em 
relação ao desconto de duplicata tradicional é que 
não há coobrigação do fornecedor em caso de 
inadimplência. Se houver calote, portanto, o banco 
cobrará a compradora. “



Diante do crescimento dessas operações a CVM emitiu dois ofícios-circulares - um em 2016 e em 2017 alertando para: 

(a) atenção para a correta classificação e apresentação em NE dessas operações 

(b) entendimento da transação como passivo oneroso, ou seja, a companhia compradora se financiou com o passivo a ser 

liquidado em data futura junto a uma instituição financeira





Aspectos de divulgação
NE estoques |  Renner



Aspectos de divulgação
NE Fornecedores |

Renner



Aspectos de divulgação



Obrigado !


