
Edição   018-2018 

Caros Clientes e Leitores,

Na última edição do Informativo Contábil em 2017, tratamos dos aspectos 
qualitativos das demonstrações contábeis e, para fecharmos o ano de 
2018, considerando a proximidade dos trabalhos de levantamento das 
demonstrações contábeis, optamos por tratar novamente do tema, 
porém destacando questões relevantes a serem observadas em relação a 
determinados componentes patrimoniais e práticas contábeis.

Com a finalidade de contemplar a maioria dos nossos clientes de auditoria, em um 
primeiro bloco, trataremos de questões inerentes a todas as cooperativas e, na 
sequência, as questões específicas das Operadoras de Planos de Saúde e das 
Cooperativas de Eletrificação.

As referências às normas de contabilidade relacionam-se as normas gerais, mas 
cada item tratado poderá ser pesquisado nas seções da NBC TG 1000, que trata 
das pequenas e médias empresas.

As abordagens são apresentadas de forma objetiva, muito mais para se ter uma 
referência aos aspectos importantes do que uma ampla orientação de como 
proceder, mas nos colocamos a disposição para ampliarmos as análises dos 
pontos que despertarem maior interesse dos leitores, mas principalmente para 
responder pontualmente a questionamentos técnicos.

Desejamos uma boa leitura e, principalmente, que ela possa contribuir no trabalho 
de fechamento das demonstrações contábeis de 2018.

ASPECTOS CONTÁBEIS RELEVANTES NO 
LEVANTAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS
1. QUESTÕES INERENTES A QUALQUER SEGMENTO DE COOPERATIVAS



1.1. AJUSTE A VALOR PRESENTE - AVP
Prática contábil prevista na NBC TG 12, consiste em mensurar elementos do ativo 
e do passivo ao valor presente mediante a aplicação de uma taxa de desconto 
sobre o valor futuro de ativos e de passivos, sendo relevante considerar que o 
ajuste a valor presente deve ser calculado e registrado por ocasião do 
reconhecimento inicial desses ativos e passivos, e não somente sobre os saldos 
na data base das demonstrações contábeis.

Um dos aspectos importantes a destacar diz respeito a taxa de desconto a ser 
aplicada no cálculo do AVP, devendo ser levado em consideração o valor do 
dinheiro no tempo e as incertezas associadas aos ativos e passivos sujeitos ao 
ajuste, sendo que as incertezas refletem na taxa dos encargos.

1.2. ESTIMATIVA DE PERDAS DE CRÉDITOS
Por se tratar de estimativa, o tema impõe um elevado grau de dificuldade de 
mensuração dos valores a serem reconhecidos como perdas, sendo relevante e 
necessário a realização de análise da carteira de recebíveis de forma minuciosa e 
criteriosa, devendo ser levado em consideração os termos do item 5.5 da NBC TG 
48, que trata especificamente do reconhecimento de perdas sobre instrumentos 
financeiros.

1.3. ATIVO NÃO CIRCULANTE DISPONÍVEL PARA A VENDA E OPERAÇÕES 
DESCONTINUADAS
A entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o 
seu valor contábil vai ser recuperado, principalmente, por meio de transação de 
venda em vez do uso contínuo, mas a sua venda deve ser altamente provável.
Os ativos, enquanto classificados como mantidos para a venda, não devem ser 
depreciados ou amortizados, mas devem ser mensurados pelo menor entre o seu 
valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda.

No que tange as operações descontinuadas o aspecto mais relevante a considerar 
diz respeito a forma de divulgação das informações relativas as operações 
descontinuadas, que no caso devem ser segregadas dos demais elementos 
patrimoniais e de resultado, devendo também serem segregadas as informações 
divulgadas do período anterior, para os fins de comparabilidade.

Mais informações e detalhes a respeito do tema podem ser apreciados na NBC 
TG 31 do Conselho Federal de Contabilidade.

1.4. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS
A NBC TG 28 trata do tema e define como propriedades para investimentos o 
terreno ou edifício – ou parte de edifício – ou ambos, mantido para auferir aluguel 
ou para valorização do capital ou para ambas, e não para o uso na produção ou 
fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas ou ainda 
para venda no curso ordinário do negócio.

Esses elementos patrimoniais que antes eram classificados como imobilizado, 
passaram a compor o grupo contábil de investimentos, no ativo não circulante.



A mensuração inicial das propriedades para investimentos deve ser pelo custo, 
com ajuste a valor presente, se aplicável, e subsequentemente poderá ser mantido 
pelo custo ou optado pelo valor justo. No caso de ser pelo custo deverá ser 
aplicada a depreciação e avaliado quanto a existência de indicativos da falta de 
recuperabilidade para os fins de aplicação do teste de impairment e ainda 
divulgado o seu valor justo em nota explicativa, mas se for pelo valor justo o 
critério deve ser mantido ao longo do tempo, não havendo a necessidade de um 
avaliador independente e o ganho ou a perda devem refletir no resultado.

1.5. RECUPERABILIDADE DO ATIVO IMOBILIZADO
Para falar desse tema, o qual é contemplado na NBC TG 01, não dá para deixar 
de fazer referência ao conceito de unidade geradora de caixa, que é o menor 
grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa, entradas essas que são 
em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros 
grupos de ativos.

Anualmente é preciso avaliar se recai sobre as unidades geradoras de caixa 
algum indicativo da falta de recuperabilidade, e no caso de recair deverá ser 
aplicado o teste de recuperabilidade, que poderá ser pelo uso ou pela venda.

1.6. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
Para falar de contingências passivas é importante também falar de provisões, isso 
porque é muito fácil confundir, tanto que seguidamente nos vemos falando de 
provisão de contingência.

A provisão se refere a um passivo de prazo ou de valor incerto, e passivo é uma 
obrigação presente da entidade derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação 
se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar 
benefícios econômicos, e passivo contingente refere-se a obrigação possível que 
resulta de eventos passados, cuja existência será confirmada apenas pela 
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob 
controle da entidade; ou uma obrigação presente que resulta de eventos 
passados, mas que não é reconhecida porque não é provável que uma saída de 
recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a 
obrigação ou ainda o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente 
confiabilidade.

É relevante considerar a necessidade de se fazer uma ampla análise das 
situações que representam o que normalmente denominamos de contingências 
passivas, a fim de separar o que são passivos que devem ser reconhecidos e o 
que são contingências que devam ser divulgadas em notas explicativas, e nesse 
sentido a NBC TG 25 trata em detalhes.

1.7. SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS
De acordo com a NBC TG 07 as receitas de subvenções governamentais são 
reconhecidas no resultado, mas existem situações em que ficam, transitoriamente, 
reconhecidas no passivo até que a receita se realize. Na demonstração do 



resultado a subvenção pode ser reconhecida como outras Receitas ou como 
dedução das despesas relacionadas.

Uma questão importante diz respeito a possibilidade de não tributação do 
resultado formado com a receita de subvenção, mas para isso é necessário que os 
valores sejam destinados para uma reserva, e não distribuídos.

No caso das cooperativas surge a dúvida se o valor a ser destinado para formação 
da reserva é o valor total da subvenção ou pode ser somente a parcela que 
corresponde as operações com terceiros. Nesse sentido, vemos com preocupação 
essa questão, haja vista que em muitos casos, se for considerado todo valor da 
subvenção para a reserva, as sobras a disposição da assembleia geral dos 
cooperados poderá ficar muito prejudicada. Também tem a questão da tributação, 
que é dispensada à medida que a receita é destinada para reserva de lucros, 
conforme o art. 30 da Lei 12.973/14.

Mais recentemente, através da LC 160/2017, os incentivos fiscais do ICMS foram 
enquadrados como subvenção, assunto que poderá ser objeto de um informativo 
específico em 2019.

1.8. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
A NBC TG 32 trata dos tributos sobre o lucro e diferencia os tributos correntes dos 
tributos diferidos. Destacamos aqui a questão do reconhecimento de ativos e 
passivos fiscais diferidos, calculados sobre diferenças temporárias ou sobre 
prejuízos fiscais. Essa questão se torna relevante a medida que se tem receitas, 
custos ou despesas sendo reconhecidas contabilmente, cujos efeitos fiscais são 
postergados, como é o caso de uma despesa reconhecida na forma de provisão, 
temporariamente indedutível, sobre a qual poderá ser calculado o crédito fiscal a 
ser reconhecido no ativo contra o resultado. Também é o caso do reconhecimento 
do ativo fiscal diferido sobre saldos de prejuízos fiscais à medida que surge uma 
situação concreta de que esses prejuízos efetivamente serão utilizados para 
compensar lucros tributáveis.

1.9. REGIME DE COMPETÊNCIA E AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES
A adoção do regime de competência se constitui em um aspecto importante na 
execução da contabilidade e na elaboração das demonstrações contábeis, sendo 
que essa prática, por vezes, demanda registros como ajustes de períodos 
anteriores.

O regime de competência implica no reconhecimento das receitas, dos impostos, 
custos, despesas e demais valores que compõe o resultado nos períodos a que 
competem, independentemente do pagamento ou recebimento, algo que as vezes 
se torna complicado a medida que a área contábil não empreende esforços no 
sentido de compreender as operações da empresa de forma abrangente e 
detalhada. Como exemplo, podemos exemplificar com as comissões de vendas 
registradas quando do pagamento, assim como fretes de vendas, sempre em 
meses posteriores aos que as receitas sobre as quais incidiram as comissões ou 
deram causa aos fretes foram reconhecidas.



O ajuste de período anterior se apresenta necessário sempre que for reconhecido 
um valor na contabilidade que se refere a períodos de competência anterior ao 
exercício atual, desde que ao final do exercício anterior se tinha informações 
disponíveis e suficientes para a sua identificação e mensuração e não o foi por 
conta de um erro, ou de não serem consideradas as informações e condições que 
já existiam na data base. 

Importante esclarecer que pode ocorrer situação da área contábil não ter acesso 
as determinadas informações na ocasião do fechamento das demonstrações 
contábeis, o que não significa que elas não existiam e não poderiam ter sido 
acessadas.

1.10. CLASSIFICAÇÃO ENTRE CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
Esse aspecto pode parecer muito básico, como de fato é, a não ser quando se 
busca avaliar com base em informações que vão além da simples leitura das datas 
de vencimento, prática que nos parece altamente pertinente para determinadas 
situações como, por exemplo, um crédito vencido que se encontra em cobrança 
judicial, mas conta com garantia real e, portanto, não requer o reconhecimento de 
perdas, mas certamente não se realizará no prazo de um ano, situação que leva a 
classificar o recebível no ativo realizável de longo prazo. Também podemos 
exemplificar com os saldos credores de ICMS ou de PIS e COFINS, os quais 
podem ter seus prazos de realização projetados para mais de 1 ano.

Considerando que a classificação de ativos e passivos entre o circulante e não 
circulante refletem diretamente nas análises de diversos indicadores que são 
extraídos das demonstrações contábeis, o tema se torna relevante.

2. QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA AS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS

2.1. VENDAS COM PREÇOS A FIXAR
Os créditos resultantes de vendas com preços a fixar se constituem em 
instrumentos financeiros sujeitos a mensuração ao valor justo, o qual é facilmente 
obtido em razão das cotações diárias disponíveis no mercado ativo. É importante 
considerar alguns detalhes ao mensurar o crédito, como por exemplo se a 
operação de venda foi CIF ou FOB, haja vista que o preço de venda é diferente, 
assim como também é preciso verificar no contrato de venda com preço a fixar a 
existência de parâmetros, tais como cotação base Bolsa de Chicago (CBOT), 
adicionais, entre outros.

As variações dos créditos de vendas com preços a fixar, sejam positivas ou 
negativas, devem ser reconhecidas no resultado, grupo de receita bruta.

2.2. CRÉDITOS EM FÍSICO DE PRODUTO
A origem dos créditos em físico de produto pode ser diversa, mas normalmente 
surge de operações de troca (barter) com insumos, quando a cooperativa fatura a 
venda de insumos e o produtor assina uma Cédula de Produtor Rural – CPR se 
comprometendo com a entrega de uma quantidade de produto em uma data 



futura. Nessas circunstâncias, a receita da venda dos insumos é reconhecida 
mediante aplicação de ajuste a valor presente, ficando o crédito, a partir do 
registro inicial vinculado a cotação do produto agrícola no mercado futuro, que 
possui cotação diária na Bolsa, podendo ser facilmente mensurado ao valor justo.

Até a edição da NBC TG 48, que trata dos instrumentos financeiros-IF, recaía 
algumas dúvidas se os créditos em físico de produto poderiam ser classificados 
como instrumentos financeiros, e consequentemente também poderiam ser 
mensurados ao valor justo, mas isso ficou esclarecido na referida NBC TG a 
medida que permitiu classificar como IF os créditos que possam ser convertidos 
em financeiro imediatamente após o recebimento do produto.

A situação complica um pouco a medida que os vencimentos dos créditos em 
físico de produto se projetam para o longo prazo, e não se tem mercado ativo para 
os fins de cotação do valor justo. Nesses casos, entendemos que a mensuração 
deva se basear na cotação atual do produto, descontada de uma taxa de juros 
para o prazo até o vencimento.

Quando a cooperativa contrata a venda a preço fixo do produto que vai receber, 
oriundo de créditos registrados no ativo, esses créditos não devem ser 
mensurados ao valor justo porque não estão mais sujeitos a variações de preços.

2.3. ESTOQUES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Tratamos aqui dos estoques de produtos agrícolas colhidos, normalmente 
entregues pelos produtores nas suas cooperativas através da operação de 
depósito. Inicialmente é importante esclarecer que a edição da ITG 2004 afastou 
qualquer dúvida a respeito da contabilização, e esclareceu também que os 
estoques desses produtos devam ser mensurados ao valor justo cotado no 
mercado ativo, podendo, entretanto, após o seu faturamento em favor dos 
produtores serem mensurados ao custo médio móvel ponderado, mas 
normalmente as cooperativas seguem aplicando o valor justo, haja vista que a 
NBC TG 16 permite esse critério.

As variações de preços dos estoques de produtos agrícolas mensurados ao valor 
justo são reconhecidas no sistema de resultado em conta denominada Variações 
de Preços, no resultado financeiro, mesma conta que deverá receber os efeitos 
das variações de preços do safras a liquidar, tratado no item a seguir.

A não contabilização dos produtos recebidos para depósito no ativo e no passivo 
pode ser admitida nos casos em o repasse do valor integral da venda é realizado 
aos cooperados, sendo que a expectativa de benefício econômico está somente 
por conta dos serviços que serão prestados e não pela comercialização, logo, não 
atendido o conceito de ativo. Nestes casos podem ser utilizadas contas de 
compensação para os fins de controle.

2.4. SAFRAS A LIQUIDAR
Os volumes de produtos depositados nas cooperativas são registrados no passivo 
em uma conta que normalmente se denomina de Safras a Liquidar, mas 



independentemente da nomenclatura devem ser mensurados ao valor justo, da 
mesma forma como se mensuram os estoques, devendo, via de regra, o registro 
ser efetuado em uma conta denominada Variações de Preços, conforme citada no 
item anterior, exceto quando se tratar de volume de produto que tenha sido 
comercializado pela cooperativa na condição de venda com preço a fixar, situação 
em que deverá ser reconhecida como custo dos produtos agrícolas, equalizando o 
resultado bruto e o percentual da margem de comercialização em razão do 
registro na receita bruta das variações de preços dos créditos de vendas com 
preços a fixar.

2.5. CONTRATOS FUTUROS DE COMPRA E VENDA
Questão altamente pertinente no contexto das cooperativas agropecuárias, 
cabendo ao final do exercício se fazer uma avaliação em relação aos contratos 
futuros de compra e venda de grãos, os quais não são reconhecidos 
contabilmente, mas deles poderá surgir uma situação em que deva ser 
reconhecida uma provisão de perdas, caso haja situação em que a projeção sobre 
os referidos contratos resultem em prejuízos, como por exemplo a contratação de 
preços fixos de compra a valores superiores aos preços fixos de venda, 
descontados os gastos com recebimento, limpeza, classificação e expedição dos 
produtos

3. QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA AS OPERADORAS DE PLANOS DE
SAÚDE

3.1. PROVISÃO PARA PERDAS
As operadoras devem constituir a Provisão para Perdas Sobre Créditos - PPSC 
nos casos de inadimplência, de acordo com os seguintes critérios:

1) Nos planos individuais com preço pré-estabelecido, em havendo pelo menos
uma parcela vencida do contrato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do
crédito referente ao contrato deve ser provisionada.

2) Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do
contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato deve
ser provisionada.

3) Para os créditos de operações não relacionadas com planos de assistência à
saúde, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90
dias, a totalidade do crédito referente ao contrato deve se provisionada.

A operadora poderá apresentar à Agência Nacional de Saúde, através da DIOPE, 
um estudo de recuperabilidade que leve em consideração o histórico de perdas e 
os riscos de inadimplência, dentre outros fatores, relação dos créditos a receber 
de qualquer natureza e origem para constituir a provisão por um prazo diferente 
dos previstos nos itens anteriores.

3.2. PROVISÕES TÉCNICAS



As Provisões Técnicas têm fundamentos atuariais e visam assegurar à Operadora 
de Planos de Saúde - OPS o devido registro dos compromissos futuros existentes 
na data de fechamento dos demonstrativos do exercício social.  Estes 
compromissos decorrem de dois (2) tipos básicos: a) de Riscos; e b) de Eventos. 

Estas provisões estão reguladas pela RN nº 393/2015 e suas atualizações.   

As provisões técnicas devem ser calculadas e contabilizadas mensalmente, em 
obediência ao Princípio de Competência, lastreadas por ativos garantidores nos
moldes da regulamentação vigente.

3.3. PROVISÕES PARA REMISSÃO
Esta provisão somente deverá ser constituída pelas operadoras que concedam o 
benefício de remissão aos seus beneficiários. Entende-se por remissão o fato dos 
beneficiários ficarem isentos do pagamento das contraprestações, por um prazo 
pré-determinado, em função da ocorrência de um evento gerador, em geral morte, 
desemprego ou invalidez, conforme definido em contrato. Os casos mais comuns, 
na saúde suplementar, são aqueles que concedem a manutenção da garantia de 
assistência à saúde com a remissão das contraprestações durante um período de 
5 anos aos dependentes em decorrência do falecimento do beneficiário titular.

3.4. PROVISÃO DE EVENTOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS
A Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados - PEONA é uma provisão, 
estimada atuarialmente, constituída através de aprovação de nota técnica ou com 
base na forma definida na RN 393/15, para fazer frente ao pagamento dos eventos 
que já tenham ocorrido e que não tenham sido conhecidos pela operadora. Assim, 
para fins desta provisão, o conhecimento do evento passa ser caracterizado a 
partir do momento que a operadora o registra contabilmente.

3.5. PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQUIDAR – PESL
Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas 
apresentadas pela rede credenciada e cooperados e na identificação da 
ocorrência da despesa médica pela comunicação do prestador de serviço, 
independentemente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema 
de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou 
da análise preliminar das despesas médicas, ou seja, corresponde aos eventos 
indenizáveis líquidos já ocorridos e avisados, mas ainda não indenizados aos 
prestadores.

3.6. RESSARCIMENTO AO SUS
É o dever legal das operadoras de planos privados de assistência à saúde 
restituírem as despesas incorridas nos atendimentos prestados pelo SUS aos seus 
beneficiários, desde que estes sejam cobertos pelo contrato do plano de saúde, 
conforme disposto no art. 32 da Lei nº 9.656/98. As informações para constituição 
da provisão do Ressarcimento ao SUS devem ser extraídas do SITE da ANS e 
atualizados mensalmente, devendo ser contabilizadas de conformidade com as 
características classificadas pela ANS.



3.7. ATIVOS GARANTIDORES
É a parte dos ativos garantidores que está vinculada à ANS por meio de centrais 
de custódia, fundo de investimento dedicado ao setor de saúde suplementar ou 
averbação em cartório competente, e cuja movimentação ou desvinculação está 
sujeita à aprovação prévia, conforme a regulamentação do sistema de saúde 
suplementar (Art. 35-L da Lei n.º 9656, de 1998). 

Todas as provisões técnicas, eventos a liquidar e de Ressarcimentos ao SUS, 
devem estar lastreadas por Ativos Garantidores, podendo ser deduzidos os 
depósitos judiciais relacionados aos eventos assistenciais, o percentual de 
adimplência sobre os ABIs de ressarcimento ao SUS, parcelamento dos débitos 
pendentes de ressarcimento ao SUS e débitos vencidos há mais de 5 anos sem 
dívida ativa,  podendo ainda lastrear em até 20% os imóveis classificados como 
assistenciais (hospitais, laboratórios, clínicas etc).

3.8. MARGEM DE SOLVÊNCIA
A Margem de Solvência representa a capacidade técnica e financeira líquida da 
Operadora, segundo o volume de riscos assumidos e retidos. Consiste no 
patrimônio necessário para fazer frente às oscilações nos custos assistenciais dos 
negócios assumidos. Ela corresponde à suficiência do Patrimônio Líquido Ajustado 
por efeitos econômicos, na forma da regulamentação vigente. Pode ser 
considerada ainda uma forma de capitalização com foco na garantia adicional às 
Provisões Técnicas. Os prazos para adequação da margem de solvência foram 
redefinidos pela RN nº 313/2012, chegando aos 100% em dez/2022.

A Margem de Solvência deverá ser calculada apurando-se o maior valor entre os 
seguintes itens: a) 0,20 vezes a soma dos últimos 12 meses: de 100% das 
contraprestações líquidas na modalidade de preço pré-estabelecido, e de 50% das 
contraprestações líquidas na modalidade de preço pós-estabelecido, e b) 0,33 
vezes a média anual dos últimos trinta e seis meses da soma de: 100% dos 
eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço pré-estabelecido e de 50% 
(cinquenta por cento) dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço 
pós-estabelecido. OBS: Caso a operadora possua tempo de operação inferior a 36 
meses, para cálculo do item b, deverá ser utilizada a média anual do seu período 
total de atividade. Em seguida, a operadora deverá comparar o valor apurado para 
Margem de Solvência com o seu Patrimônio contabilizado já com os ajustes 
definidos em norma. A operadora deverá manter seu Patrimônio, considerando-se 
as adições, deduções, em montante maior ou igual ao valor apurado para a 
Margem de Solvência.

3.9. NOTAS EXPLICATIVAS OBRIGATÓRIAS PARA AS OPS
As Operadoras de Planos de Saúde devem apresentar notas explicativas 
requeridas pela ANS, tais como:

• O valor registrado na Conta Corrente de Cooperados, no Ativo Realizável a
Longo Prazo, relativo ao Passivo Tributário, daquelas operadoras que
aderiram a IN 20 – Ativação de Contingências Passivas, segregando o saldo
por tributo e por exercício de competência da dívida tributária.



• As operações relacionadas a aquisição de carteiras que tenham
sido adquiridas com ágio, registradas no ativo intangível, devem ser
evidenciadas em notas explicativas para a plena avaliação da situação e
evolução de cada carteira adquirida. A nota deverá conter descrição da
aquisição, a fundamentação do ágio, a amortização e demais informações
relevantes.

• Os ativos ou passivos decorrentes de adesão a programas ou
fundos especiais para custeio de despesas de assistência à saúde devem
ser evidenciados com detalhamento da razão social e CNPJ da entidade
responsável pela financeira, incluindo informações sobre total de
contribuições e despesas reembolsadas/ressarcidas pelo respectivo
programa ou fundo, os chamados fundos de Alto Custo.

Caso a operadora seja responsável pela gestão financeira do programa ou fundo, 
deverá apresentar resumo do objeto do programa ou fundo com detalhamento da 
razão social e CNPJ das operadoras que o compõem, incluindo informações sobre 
total de contribuições e despesas reembolsadas/ressarcidas de cada operadora e 
respectivos saldos credores ou devedores.

4. QUESTÕES ESPECÍFICAS PARA AS COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO
As Permissionárias de Serviço Público de Energia Elétrica, aqui incluídas as
Cooperativas de Eletrificação, além de cumprirem as normas contábeis devem
ainda elaborar as demonstrações contábeis regulatórias.

A Contabilidade Regulatória foi instituída pela Resolução Normativa nº 396/2010 
devido à necessidade de se preservar informações imprescindíveis à regulação e 
à fiscalização e que não estão mais disponíveis na contabilidade societária, devido 
à convergência das práticas contábeis brasileiras aos padrões internacionais 
determinada pela lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007.

Nas DCRs, uma nota explicativa demonstra a conciliação entre o resultado 
apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, para fins 
societários, e o resultado apresentado na Demonstração Regulatória do Resultado 
do Exercício – DRRE. A nota também explicita a conciliação entre os saldos 
apresentados dos grupos e subgrupos de contas que compõe o balanço 
patrimonial societário e o regulatório, com as devidas explicações.

Para que tais demonstrações contábeis sejam elaboradas de conformidade as 
suas particularidades, são necessários controles internos e sistemas de 
informação alinhados e preparados para atendimento de todas as premissas 
societárias e regulatórias.

Algumas das principais diferenças existentes entre estas demonstrações são:

• As normas contábeis determinam uma revisão periódica do valor residual e
da estimativa de vida útil dos bens, NBC TG 27, enquanto que no âmbito
regulatório, a definição da vida útil e a taxa de depreciação dos bens é de



competência do Órgão Regulador, não cabendo à empresa realizar a revisão 
mencionada na NBC TG 27.

• Os valores dos bens e instalações vinculados às atividades da permissão
devem ser registrados, na contabilidade regulatória, no grupo do Ativo Não
Circulante – Imobilizado, enquanto que na contabilidade societária se
subdividem em dois grupos do Ativo Não Circulante: Intangíveis e Ativo
Financeiro Indenizável.

• Na contabilidade societária, por força da ITG 01, o valor do intangível
corresponde à parcela dos bens e instalações vinculados à permissão, que
será amortizada ao longo do correspondente contrato; na contabilidade
regulatória, contudo, no referido grupo, são registrados apenas os direitos
sobre softwares e áreas de servidão.

• A NBC TG 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis,
estabelece a necessidade de segregação dos custos e despesas dos gastos
alocados ao resultado do exercício, tratamento dispensado na apresentação
das demonstrações contábeis regulatórias.

• Uma série de outras questões poderiam ser destacadas, mas para não
alongar demais este informativo limitamos nossas considerações ao exposto.

5. NOTAS EXPLICATIVAS
Para as cooperativas de um modo geral, no que tange as notas explicativas,
destacamos alguns assuntos que obrigatoriamente deverão ser contemplados:

• Estrutura de relatório financeiro aplicada
• Principais práticas contábeis
• Informações por segmento
• Operações descontinuadas
• Análise de riscos
• Ajuste de períodos anteriores
• Eventos subsequentes

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizamos o presente boletim desejando a todos que de alguma forma irão se
envolver com os trabalhos de levantamento das demonstrações contábeis, para
que façam a sua parte com excelência, a fim de podermos nos orgulhar do
trabalho que realizamos, oferecendo um conjunto de informações fidedignas a
todos os usuários, mas especialmente aos produtores associados das
cooperativas.

Agradeço a participação dos colegas Sergio Maffi e José Roberto Simas, que 
contribuíram com as informações a respeito das Operadoras de Planos de Saúde 
e Cooperativas de Eletrificação.
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