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55. A entidade deve apresentar contas adicionais (pela
desagregação de contas listadas no item 54), cabeçalhos e
subtotais nos balanços patrimoniais sempre que sejam relevantes
para o entendimento da posição financeira e patrimonial da
entidade.
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55A. Quando a entidade apresentar subtotais de acordo com o
item 55, esses subtotais devem:
(a) ser constituídos de contas compostas de valores reconhecidos
e mensurados em conformidade com os pronunciamentos do CPC;
(b) ser apresentados e nomeados de forma que as contas que
constituem os subtotais sejam claras e compreensíveis;
(c) ser consistentes de período a período, de acordo com o item
45; e
(d) não ser exibidos com mais destaque do que os subtotais e
totais exigidos no pronunciamento para o balanço patrimonial.
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56. Na situação em que a entidade apresente separadamente seus
ativos e passivos circulantes e não circulantes, os impostos
diferidos ativos (passivos) não devem ser classificados como ativos
circulantes (passivos circulantes).
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57. Este Pronunciamento Técnico não prescreve a ordem ou o
formato que deva ser utilizado na apresentação das contas do
balanço patrimonial, mas a ordem legalmente instituída no Brasil
deve ser observada. O item 54 simplesmente lista os itens que são
suficientemente diferentes na sua natureza ou função para
assegurar uma apresentação individualizada no balanço
patrimonial. Adicionalmente:
(a) contas do balanço patrimonial devem ser incluídas sempre que
o tamanho, natureza ou função de um item ou agregação de itens
similares apresentados separadamente seja relevante na
compreensão da posição financeira da entidade;
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(b) a nomenclatura de contas utilizada e sua ordem de
apresentação ou agregação de itens semelhantes podem ser
modificadas de acordo com a natureza da entidade e de suas
transações, no sentido de fornecer informação que seja relevante
na compreensão da posição financeira e patrimonial da entidade.
Por exemplo, uma instituição financeira pode ter que modificar a
nomenclatura acima referida no sentido de fornecer informação
relevante no contexto das operações de instituições financeiras.
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58. A entidade deve julgar a adequação da apresentação de contas
adicionais separadamente com base na avaliação:
(a) da natureza e liquidez dos ativos;
(b) da função dos ativos na entidade; e
(c) dos montantes, natureza e prazo dos passivos.

59. A utilização de distintos critérios de mensuração de classes
diferentes de ativos sugere que suas naturezas ou funções são
distintas e, portanto, devam ser apresentadas em contas
separadas. Por exemplo, diferentes classes de imobilizado podem
ser reconhecidas ao custo ou pelo valor de reavaliação, quando
permitido legalmente, em conformidade com o Pronunciamento
Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado.
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Distinção entre circulante e não circulante
60. A entidade deve apresentar ativos circulantes e não
circulantes, e passivos circulantes e não circulantes, como grupos
de contas separados no balanço patrimonial, de acordo com os
itens 66 a 76, exceto quando uma apresentação baseada na
liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante.
Quando essa exceção for aplicável, todos os ativos e passivos
devem ser apresentados por ordem de liquidez.
61. Qualquer que seja o método de apresentação adotado, a
entidade deve divulgar o montante esperado a ser recuperado ou
liquidado em até doze meses ou mais do que doze meses, após o
período de reporte, para cada item de ativo e passivo.
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62. Quando a entidade fornece bens ou serviços dentro de um
ciclo operacional claramente identificável, a classificação separada
de ativos e passivos circulantes e não circulantes no balanço
patrimonial proporciona informação útil ao distinguir os ativos
líquidos que estejam continuamente em circulação como capital
circulante dos que são utilizados nas operações de longo prazo da
entidade. Essa classificação também deve destacar os ativos que
se espera sejam realizados dentro do ciclo operacional corrente,
bem como os passivos que devam ser liquidados dentro do mesmo
período.
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63. Para algumas entidades, tais como instituições financeiras, a
apresentação de ativos e passivos por ordem crescente ou
decrescente de liquidez proporciona informação que é confiável e
mais relevante do que a apresentação em circulante e não
circulante pelo fato de que tais entidades não fornecem bens ou
serviços dentro de um ciclo operacional claramente identificável.
64. Na aplicação do item 60, é permitido à entidade apresentar
alguns dos seus ativos e passivos, utilizando-se da classificação
em circulante e não circulante e outros por ordem de liquidez
quando esse procedimento proporcionar informação confiável e
mais relevante. A necessidade de apresentação em base mista
pode surgir quando a entidade tem diversos tipos de operações.
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65. A informação acerca das datas previstas para a realização de
ativos e para a liquidação de passivos é útil na avaliação da
liquidez e solvência da entidade. O Pronunciamento Técnico CPC
40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação requer divulgação
das datas de vencimento de ativos financeiros e de passivos
financeiros. Os ativos financeiros incluem recebíveis comerciais e
outros recebíveis e os passivos financeiros incluem dívidas a pagar
comerciais e outras. A informação sobre a data esperada para a
recuperação e liquidação de ativos e de passivos não monetários,
tais como estoques e provisões, é também útil, qualquer que seja
a classificação desses ativos e passivos como circulantes ou não
circulantes.
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Por exemplo, a entidade deve divulgar o montante de estoques
que se espera seja recuperado após doze meses da data do
balanço.


