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Demonstrações contábeis CPC 26

10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:
(a) balanço patrimonial ao final do período;
(b1) demonstração do resultado do período;
(b2) demonstração do resultado abrangente do período;
(c) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período;
(d) demonstração dos fluxos de caixa do período;
(e) notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis
significativas e outras informações elucidativas;
(ea) informações comparativas com o período anterior, conforme
especificado nos itens 38 e 38A;
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(f) balanço patrimonial do início do período mais antigo,
comparativamente apresentado, quando a entidade aplicar uma
política contábil retrospectivamente ou proceder à reapresentação
retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando
proceder à reclassificação de itens de suas demonstrações
contábeis de acordo com os itens 40A a 40D; e
(f1) demonstração do valor adicionado do período, conforme
Pronunciamento Técnico CPC 09, se exigido legalmente ou por
algum órgão regulador ou mesmo se apresentada
voluntariamente.
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A entidade pode usar outros títulos nas demonstrações em vez
daqueles usados neste Pronunciamento Técnico, desde que não
contrarie a legislação societária brasileira vigente.
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Estrutura e conteúdo
Introdução 

47. Este Pronunciamento requer determinadas divulgações no
balanço patrimonial, na demonstração do resultado abrangente, na
demonstração do resultado e na demonstração das mutações do
patrimônio líquido e requer divulgação de outros itens nessas
demonstrações contábeis ou nas notas explicativas. O
Pronunciamento Técnico CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de
Caixa estabelece os requisitos para a apresentação da informação
sobre os fluxos de caixa.
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48. Este Pronunciamento utiliza, por vezes, o termo “divulgação”
em sentido amplo, englobando itens apresentados nas
demonstrações contábeis e notas explicativas. Divulgações
também são exigidas por outros Pronunciamentos Técnicos,
Interpretações e Orientações do CPC. A menos que seja
especificado em contrário, tais divulgações podem ser incluídas
nas demonstrações contábeis.
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Identificação das demonstrações contábeis
49. As demonstrações contábeis devem ser identificadas
claramente e distinguidas de qualquer outra informação que
porventura conste no mesmo documento publicado.
50. As práticas contábeis brasileiras são aplicáveis apenas às
demonstrações contábeis e não necessariamente à informação
apresentada em outro relatório anual, relatório regulatório ou
qualquer outro documento. Por isso, é importante que os usuários
possam distinguir a informação elaborada utilizando-se das
práticas contábeis brasileiras de qualquer outra informação que
possa ser útil aos seus usuários, mas que não são objeto dos
requisitos das referidas práticas.
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51. Cada demonstração contábil e respectivas notas explicativas
devem ser identificadas claramente. Além disso, as seguintes
informações devem ser divulgadas de forma destacada e repetidas
quando necessário para a devida compreensão da informação
apresentada:
(a) o nome da entidade às quais as demonstrações contábeis
dizem respeito ou outro meio que permita sua identificação, bem
como qualquer alteração que possa ter ocorrido nessa identificação
desde o término do período anterior;
(b) se as demonstrações contábeis se referem a uma entidade
individual ou a um grupo de entidades;
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(c) a data de encerramento do período de reporte ou o período
coberto pelo conjunto de demonstrações contábeis ou notas
explicativas;
(d) a moeda de apresentação, tal como definido no
Pronunciamento Técnico CPC 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas
de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis; e
(e) o nível de arredondamento usado na apresentação dos valores
nas demonstrações contábeis.
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52. Os requisitos do item 51 são normalmente satisfeitos pela
apresentação apropriada de cabeçalhos de página, títulos de
demonstração, de nota explicativa, de coluna e similares em cada
página das demonstrações contábeis. Na determinação da melhor
forma de apresentar tais informações, é necessário o exercício de
julgamento. Por exemplo, quando as demonstrações contábeis são
apresentadas eletronicamente, nem sempre podem ser usadas
páginas separadas; os itens acima devem ser então apresentados
com frequência suficiente de forma a assegurar a devida
compreensão das informações incluídas nas demonstrações
contábeis.
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53. As demonstrações contábeis tornam-se muitas vezes mais
compreensíveis pela apresentação de informação em milhares ou
milhões de unidades da moeda de apresentação. Esse
procedimento é aceitável desde que o nível de arredondamento na
apresentação seja divulgado e não seja omitida informação
material.
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Balanço patrimonial
Informação a ser apresentada no balanço patrimonial

54. O balanço patrimonial deve apresentar, respeitada a legislação,
as seguintes contas:
(a) caixa e equivalentes de caixa;
(b) clientes e outros recebíveis;
(c) estoques;
(d) ativos financeiros (exceto os mencionados nas alíneas “a”, “b”
e “g”);
(e) total de ativos classificados como disponíveis para venda e
ativos à disposição para venda de acordo com o CPC 31 – Ativo
Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada;
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(f) ativos biológicos dentro do alcance do CPC 29;
(g) investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial;
(h) propriedades para investimento;
(i) imobilizado;
(j) intangível;
(k) contas a pagar comerciais e outras;
(l) provisões;
(m) obrigações financeiras (exceto as referidas nas alíneas “k” e
“l”);
(n) obrigações e ativos relativos à tributação corrente, conforme
definido no Pronunciamento Técnico CPC 32 – Tributos sobre o
Lucro;
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(o) impostos diferidos ativos e passivos, como definido no
Pronunciamento Técnico CPC 32;
(p) obrigações associadas a ativos à disposição para venda de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31;
(q) participação de não controladores apresentada de forma
destacada dentro do patrimônio líquido; e
(r) capital integralizado e reservas e outras contas atribuíveis aos
proprietários da entidade.


