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INFORMATIVO CONTÁBIL

Nº 04 / Ano 01
Junho / 2017

Prezados Clientes

Nessa edição, apresentamos alguns exemplos de cálculo e registro do AVP - Ajuste a
Valor Presente, tema que foi objeto de considerações nas edições 02 e 03,  sobre a NBC
TG 12 - do Conselho Federal de Contabilidade.

“Na próxima edição Nº 05 / Ano 01, será tratado um Novo Tema . ”

NBC TG 12 – AJUSTE A VALOR PRESENTE

Parte - III

Exemplos

Os exemplos são meramente ilustrativos, exclusivamente com a finalidade de demonstrar
o cálculo e os registros e promover a análise/estudo de situações que suscitam dúvidas e
questionamentos.

Fórmula de Cálculo:

A NBC TG 12, no item 22, estabelece que a quantificação do ajuste deva ser realizada em
base exponencial “pro rata die”. Assim, podemos aplicar as seguintes fórmulas (HP ou
EXCEL):

PV = FV / (1+i)n

Onde:

PV = valor presente
FV = valor futuro
i = taxa de desconto
n = prazo

=SE(K6>0;VP(K4;K6;;H6;)+H6;0)
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Onde:

K6 = prazo em número de dias
K4 = taxa de desconto ao dia – em percentual
H6 = valor futuro

Vale lembrar que a referida norma também estabelece que o registro do AVP deve ser
feito nas contas a que se vinculam e que as reversões dos ajustes, via de regra, devem
ser apropriados como receitas ou despesas financeiras.

Exemplo 1:

Operação de venda com prazo de 180 dias, no valor de R$ 100.000,00 e taxa de desconto
de 8,75% ao ano.

Cálculo     |      R$

Valor Futuro.....................................................................................................100.000,00
Valor Presente...................................................................................................95.892,66
Ajuste a Valor Presente...................................................................................... 4.107,34

Registros da operação e do ajuste inicial    |    R$

D – Valores a Receber
C – Receita Bruta Faturada
valor do registro ...............................................................................................100.000,00

D – AVP – conta redutora da receita bruta faturada
C – AVP – conta redutora dos valores a receber
valor do registro....................................................................................................4.107,34

Registros da apropriação mensal do AVP   |  R$

D – AVP – conta redutora dos valores a receber
C – AVP – no grupo de receita financeira
valor do registro..................................................................................................... (*)
(*) O valor dos juros mensais poderá ser apropriado ao final de cada mês.

Exemplo 2:

Operação de compra de mercadorias para revenda, com prazo de pagamento de 200 dias,
no valor de R$ 250.000,00 e taxa de desconto de 10% ao ano. Essa operação proporciona
créditos de Pis e Cofins.

Cálculo     |      R$

Valor Futuro.................................................................................................... 250.000,00
Valor Presente................................................................................................ 237.106,83
Ajuste a Valor Presente.................................................................................... 12.893,17

Registros da operação e do ajuste inicial   |  R$
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D – Estoque de Mercadorias para Revenda.................................................... 213.981,83
D – Estoque de Mercadoria para Revenda – parcela AVP (*) ........................... 12.893,17
C – AVP – redutora dos estoques (*)...................................................................12.893,17
D – Pis e Cofins a Recuperar.............................................................................. 23.125,00
C – Fornecedores............................................................................................. 250.000,00
D – AVP – redutora de Fornecedores..................................................................12.893,17
(*) Meramente para os fins fiscais. A medida que as mercadorias forem vendidas,
fiscalmente o custo será complementado com a parcela do AVP.

Registros da apropriação mensal do AVP

D – AVP – no grupo das despesas financeiras
C – AVP – redutora de fornecedores
valor do registro..................................................................................................... ( * )
(*) O valor dos juros mensais poderá ser apropriado ao final de cada mês.

Exemplo 3:

Renegociação de um crédito, concedendo ao devedor uma condição para pagamento em
3 parcelas com valor fixo de R$ 100.000,00 cada, vencimentos da primeira em 180 dias,
da segunda em 360 dias e da terceira em 540 dias. No cálculo das parcelas foi aplicado
taxa de juros de 12% ao ano.

Para análise desse exemplo consideramos importante destacar o item 5 da NBC TG 12:

"Nesse sentido, na presente Norma determina-se que a mensuração contábil a valor presente seja
aplicada no reconhecimento inicial de ativos e passivos. Apenas em certas situações excepcionais, como
a que é adotada numa renegociação de dívida em que novos termos são estabelecidos,  o ajuste a valor
presente deve ser aplicado como se fosse nova medição de ativos e passivos. É de se ressaltar que
essas situações de nova medição de ativos e passivos são raras e são matéria para julgamento daqueles
que preparam e auditam demonstrações contábeis, vis-à-vis normas específicas."

Cálculos     |      R$

Valor futuro – parcela 180 dias..................................................................... 100.000,00
Valor presente................................................................................................. 94.491,12
Ajuste a valor presente = encargos embutidos ................................................ 5.508,88

Valor futuro – parcela 360 dias...................................................................... 100.000,00
Valor presente.................................................................................................. 89.285,71
Ajuste a valor presente = encargos embutidos................................................ 10.714,29

Valor futuro – parcela 540 dias.......................................................................100.000,00
Valor presente.................................................................................................. 84.367,07
Ajuste a valor presente = encargos embutidos.................................................15.632,93

Via de regra, nos casos de renegociações, a contabilidade registra os encargos embutidos
em uma conta redutora dos créditos, denominada Encargos Financeiros a Transcorrer,
com o objetivo de apropriá-los pelo regime de competência. Nesse caso entendemos que
não cabe aplicar o AVP, haja visto que o seu objetivo já se encontra contemplado na
prática de registro do encargo a transcorrer.

D – Créditos Renegociados – AC ....................................................................100.000,00
D – Créditos Renegociados – ARLP ............................................................... 200.000,00



4/5

C – Encargos Futuros a Transcorrer ................................................................ 31.856,10

Na hipótese dos juros embutidos na renegociação serem registrados na receita,
consideramos a necessidade de aplicação do AVP, com o que resultaria nos seguintes
registros:

Registros da Renegociação     |     R$

D – Créditos Renegociados – AC ....................................................................100.000,00
D – Créditos Renegociados – ARLP ............................................................... 200.000,00
C – Receita Financeira – juros embutidos  ....................................................... 31.856,10

D – AVP – redutora da Receita Financeira ........................................................ 31.865,10
C – AVP Créditos Renegociados – AC ................................................................ 5.508,88
C – AVP Créditos Renegociados - ARLP .......................................................... 26.347,22

Registros da Apropriação Mensal do AVP   |   R$

D – AVP Créditos Renegociados - AC
D – AVP Créditos Renegociados - ARLP
C – AVP no grupo das receitas financeiras
valor do registro..................................................................................................... (*)
(*) O valor dos juros mensais poderá ser apropriado ao final de cada mês.  

Exemplo 4:

Operação de venda para entrega futura, com prazo de recebimento em 180 dias, no valor
de R$ 200.000,00 a uma taxa de desconto de 8,75% ao ano.

Cálculos

Valor futuro...................................................................................................... 200.000,00
Valor presente ................................................................................................ 191.785,32
Ajuste a valor presente ...................................................................................... 8.214,68

Registros da Operação e do Ajuste Inicial

D – Contas a Receber ..................................................................................... 200.000,00
C – Vendas para Entrega Futura – PC ............................................................ 200.000,00
D – AVP – redutora da conta Vendas para Entrega Futura ................................. 8.214,68
C – AVP – redutora de Contas a Receber ........................................................... 8.214,68

Registros da apropriação mensal do AVP (1)     |       R$

D – AVP – redutora do contas a receber
C – AVP – redutora da conta de vendas para entrega futura
(1) enquanto a receita de venda não for reconhecida

Registro quando da entrega das mercadorias vendidas    |    R$

D – Vendas para Entrega Futura - PC ............................................................. 200.000,00
C – Receita Bruta Faturada ............................................................................. 200.000,00
D – AVP – redutora da conta Receita Bruta Faturada ................................................... (*)
C – AVP – redutora a conta de Vendas para Entrega Futura ........................................ (*)
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(*) Valor do saldo da conta

Registros da apropriação mensal do AVP (2)

D – AVP – redutora do contas a receber
C – AVP – receita financeira
(2) a partir do momento em que a receita for reconhecida

Os registros contábeis do AVP nas operações de vendas para entrega futura geram uma
certa polêmica, dividindo-se em duas linhas de pensamento, uma que se encontra
demonstrada acima, que consiste em levar para o resultado somente os valores do AVP
relativos ao período posterior ao reconhecimento da receita, a outra consiste em apropriar
o AVP da conta redutora do Contas a Receber na receita, mensalmente, mesmo durante o
tempo em que as mercadorias ainda não tiverem sido entregues, ou seja, mesmo
enquanto a receita da operação de venda não tiver sido efetivada.

A primeira forma se fundamenta na ideia de que não cabe reconhecer receita financeira
sobre uma operação que ainda não se concretizou efetivamente e também pelo fato de
que o tempo transcorrido entre a venda e a entrega aproxima o valor futuro do valor
presente. A segunda, se fundamenta na ideia de que a receita financeira deve ser
apropriada pela competência, deixando para ser reconhecida a receita da venda, ajustada
a valor presente, para quando for entregue as mercadorias. Nessa segunda forma os
registros de apropriação do AVP seriam os seguintes:

Registros da apropriação mensal do AVP

D – AVP – redutora do contas a receber
C – AVP – receita financeira

Registro quando da entrega das mercadorias vendidas

D – Vendas para Entrega Futura - PC ............................................................. 200.000,00
C – Receita Bruta Faturada ............................................................................. 200.000,00
D – AVP – redutora da Receita Bruta Faturada ......................................................... (*)
C – AVP – redutora da conta Vendas para Entrega Futura ....................................... (*)
(*) Valor integral do ajuste

Acreditamos ser razoável considerar a possibilidade de cada entidade adotar a prática
contábil que entender mais adequada, divulgando em nota explicativa a que for utilizada.
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