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RESUMO 

As demonstrações contábeis vêm se tornando com o passar dos anos, peças cada 

vez mais importantes quando a questão é a avaliação da situação econômica, 

financeira e social das entidades e a tomada de decisões que vão determinar o 

futuro destas. As informações transmitidas por essas demonstrações têm atraído a 

atenção de cada vez mais interessados e usuários, e para atender à necessidade 

destes, estas precisam ser claras, coerentes e representar fielmente a realidade. 

Assim sendo é imprescindível que as demonstrações contábeis sejam feitas da 

maneira correta observando sempre as normas contábeis para elaboração e 

apresentação destas. As sociedades têm, diante de um amparo legal, diversas 

formas de constituição, tendo cada uma destas formas, características individuais 

relacionadas a seus diversos aspectos, e variados níveis de necessidades 

informacionais. Para atender a essas necessidades e uniformizar o conjunto de 

demonstrações necessárias a cada tipo empresarial, as obrigatoriedades em relação 

as demonstrações financeiras foram embasadas legalmente, trazendo normas 

consolidadas e relevantes a cada uma delas. Assim sendo, a realização de uma 

pesquisa relacionada às obrigatoriedades inerentes a essas entidades com relação 

aos seus relatórios financeiros é imprescindível para aprofundar os conceitos acerca 

deste assunto e contribuir para a disseminação do conhecimento acerca dessas 

premissas, para que as informações relevantes sejam apresentadas claramente e as 

exigibilidades sejam atendidas corretamente. 

 

Palavras-chave: Demonstrações contábeis; Sociedades; Demonstrações 

obrigatórias.  
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ABSTRACT 

The accounting statements have become, with the passage of the years, increasingly 

important pieces when the question is the evaluation of the economic, financial and 

social situation of the entities and the decision making that will determine the future of 

these. The information conveyed by these demonstrations has attracted the attention 

of more and more interested parties and users, and to meet their needs, they need to 

be clear, coherent and represent reality. Therefore, it is imperative that the financial 

statements are made in the correct manner, always observing the accounting 

standards for preparation and presentation of these. The societies have, before a 

legal amparo, diverse forms of constitution, having each one of these forms, 

individual characteristics related to its diverse aspects, and varied levels of 

informational needs. In order to meet these needs and standardize the set of 

demonstrations required for each business type, the mandatory financial statements 

were legally based, bringing consolidated standards relevant to each of them. 

Therefore, conducting research related to the obligations inherent to these entities in 

relation to their financial reports is essential to deepen the concepts about this 

subject and contribute to the dissemination of knowledge about these premises, so 

that the relevant information is presented clearly and the liabilities are met correctly. 

 
 

Key-words: Accounting statements; Societies; Mandatory statements. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa propôs o estudo das demonstrações contábeis obrigatórias. 

Esta abordou as características e importância dessas demonstrações, tanto para 

investidores, acionistas, clientes e interessados em geral, e também mostrou como 

elas permitem uma organização das informações referentes ao fluxo de negócios da 

sociedade, e uma fiel fonte de dados da posição patrimonial e financeira.  

Nesta pesquisa também foi feita uma exposição dos tipos de sociedades, 

desde simples às empresárias, destacando as características inerentes de cada 

uma, e fazendo uma correlação das demonstrações que por lei são obrigatórias a 

cada uma delas.  

Essa pesquisa tornou-se importante para aprofundar o conhecimento sobre 

as demonstrações financeiras e também sobre os tipos societários, a fim de que se 

tivesse ciência das características dos diversos tipos de sociedades que são 

constituídas no ambiente empresarial e as obrigações requeridas por lei a cada uma 

delas. Sendo então essas obrigações cumpridas corretamente, as informações 

financeiras e patrimoniais fornecidas serão claras e úteis aos usuários e 

interessados. 

Quais os tipos societários existentes e quais demonstrações contábeis são 

obrigatórios a cada um deles? As correspondentes respostas possibilitaram a correta 

exposição e correlação dessas obrigações. 

O objetivo geral do trabalho foi aprofundar o conhecimento acerca dos tipos 

de sociedades que podem ser constituídas, e quais as características peculiares de 

cada uma, apresentando as demonstrações contábeis e informando quais são 

obrigatórias para cada tipo societário, mostrando também a importância destas para 

as empresas, os usuários e interessados. Os objetivos específicos foram: elucidar as 

demonstrações contábeis, suas características e importância; explicar os tipos de 

sociedade; e mostrar quais demonstrações contábeis são obrigatórias para cada tipo 

societário. 

As fontes que possibilitaram a escolha e desenvolvimento do tema estão 

contidas em materiais ricos em informações, sendo elas secundárias, ou seja, livros 

e manuais, e também não menos importantes e úteis, as fontes legais, sendo estas, 

leis e pronunciamentos técnicos. Os autores pesquisados para realização do 

trabalho foram José Carlos Marion, Alessandra Cristina Fahl, Nelson Palaia e Pedro 
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Anan Júnior. Foi também indispensável a leitura do pronunciamento técnico nº 26, 

elaborado pelo Comitê de pronunciamentos contábeis, do código civil, da lei 

complementar nº 123, do decreto de nº 3000, da lei de sociedades por ações e do 

modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte. 
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1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras são relatórios 

elaborados por profissionais contábeis legalmente habilitados, nos quais são 

apresentadas as informações patrimoniais, econômicas, financeiras e sociais da 

sociedade. Essas informações são coletadas, mensuradas e organizadas conforme 

normas e procedimentos contidos em pronunciamentos técnicos e legislações 

pertinentes. Conforme o pronunciamento técnico 26 (R1): 

As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da 

posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo 

das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da 

posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da 

entidade que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações 

e tomada de decisões econômicas. As demonstrações contábeis também 

objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, em face 

de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que 

lhe foram confiados. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 

2011, p.5). 

As demonstrações contábeis têm como objetivo fornecer informações aos 

sócios, investidores, administradores, diretores, governo dentre outros, e essas 

informações evidenciam a aplicação dos recursos, geração de lucros, distribuição de 

dividendos, administração da sociedade, pagamento de impostos e contribuições e 

demais informações. Segundo o pronunciamento técnico 26 (R1):  

As demonstrações contábeis proporcionam informação da entidade acerca 

do seguinte: 

(a) ativos; 

(b) passivos; 

(c) patrimônio líquido; 

(d) receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas; 

(e) alterações no capital próprio mediante integralizações dos proprietários e 

distribuições a eles; e 

(f) fluxos de caixa (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2011, 

p.5).   

As informações contidas nos relatórios contábeis devem ser sempre claras e 

representar confiavelmente os dados da sociedade, pois assim poderá fornecer 

subsídios para a tomada de decisões dos usuários desta. As demonstrações 

contábeis devem ser apresentadas pelo menos anualmente, e caso seja alterada a 
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data de encerramento destas e passarem a ser apresentadas para um período mais 

longo ou mais curto que um ano, a entidade deve divulgar o período abrangido pelas 

demonstrações contábeis e a razão para usar tal período. Como informa o 

pronunciamento técnico 26 (R1): 

O conjunto completo das 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 [...] 

(g) demonstração do valor adicionado do período [...] 

(COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2011, p.6). 

1.1 Balanço Patrimonial 

O balanço patrimonial é uma demonstração contábil que evidencia 

quantitativa e qualitativamente a posição patrimonial e financeira da entidade em 

uma determinada data. Ele retrata a posição das contas após todos os lançamentos 

das operações do referente período, os provisionamentos e ajustes, bem como o 

encerramento das contas de receitas e despesas. O balanço patrimonial é 

constituído por ativo, passivo e patrimônio líquido.  

1.1.1 Ativo 

 Conforme a lei das sociedades anônimas em seu artigo 178, parágrafo 1º: 

 § 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de 

liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 

 I – Ativo circulante [...] 

 II – Ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, 

investimentos, imobilizado e intangível [...]. (LEI 6404 DE 15 DE 

DEZEMBRO DE 1976) 

As contas do ativo são dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez, ou 

seja, as contas que mais rapidamente se transformam em dinheiro vem alocadas em 
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primeiro plano, enquanto as que tem menos possibilidade de liquidez vem 

posteriormente. No ativo fica evidenciado a aplicação dos recursos obtidos pela 

empresa e é subdividido em circulante e não circulante. 

1.1.1.1 Ativo circulante 

Conforme artigo 179 da lei das sociedades anônimas no que se refere à 

classificação das contas: 

        I – No ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no 

curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em 

despesas do exercício seguinte; (LEI 6404 DE 15 DE DEZEMBRO DE 

1976). 

Vemos que o ativo circulante é composto pelos bens disponíveis de imediato à 

sociedade, e também os direitos que são realizáveis no curto prazo, ou seja, até 

findar-se o exercício social subsequente. Porém vale salientar que na companhia em 

que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a 

classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Por 

ciclo operacional entende-se todo tempo entre a aquisição de ativos para 

processamento e sua realização em caixa ou seus equivalentes. (COMITÊ DE 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2011, p.20) 

1.1.1.2 Ativo não circulante 

No ativo não circulante os bens e direitos são realizáveis no longo prazo, ou seja, 

após o término do exercício social subsequente ou ciclo operacional, se esse for 

maior. O ativo não circulante é dividido em quatro grupos: realizável em longo prazo, 

investimentos, imobilizado e intangível.  

I) Realizável no longo prazo: 

Direitos realizáveis no longo prazo, e também aqueles que são derivados de vendas, 

adiantamentos ou empréstimos a sociedades que sejam coligadas ou controladas, 

diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituam 

negócios usuais da companhia; 
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II) Investimentos: 

As participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer 

natureza, que não são classificadas no ativo circulante, e que não se destinem à 

manutenção da atividade da empresa. 

III) Imobilizado: 

Os direitos que tem por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 

atividades da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os que decorrem 

de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses 

bens. 

IV) Intangível: 

Os direitos que tem por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da 

companhia ou exercidos com essa finalidade. 

1.1.2 Passivo 

Segundo a lei das sociedades anônimas, em seu artigo 178, parágrafo 2º: 

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 

I – Passivo circulante [...]; 

II – Passivo não circulante; e [...] 

III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reserva de capital, ajustes 

de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e 

prejuízos acumulados [...]; (LEI 6404 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976). 

O passivo apresenta a origem dos recursos, sejam eles próprios ou de 

terceiros, disponíveis à empresa e aplicados no ativo, e nele está evidenciado as 

obrigações contraídas perante terceiros, ou seja, as obrigações a pagar. Vemos que 

o passivo está dividido em circulante e não circulante, e a mesma regra na 

classificação do circulante e não circulante do ativo aplica-se também ao passivo, ou 

seja, curto e longo prazo. 
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1.1.2.1 Passivo circulante 

São as obrigações, inclusive empréstimos e financiamentos, que vencerão até 

findar o exercício social subsequente ou ciclo operacional, dos dois o maior. 

1.1.2.2 Passivo não circulante 

As obrigações cujos vencimentos se darão no longo prazo, ou seja, após 

findar-se o exercício social subsequente ou ciclo operacional, dos dois o maior. 

1.1.2.3 Patrimônio líquido 

O patrimônio líquido decorre da diferença entre o ativo e passivo. Nele estão 

evidenciados os recursos próprios, ou seja, os provenientes das aplicações feitas 

pelos acionistas e/ou proprietários e está dividido em seguintes grupos: 

 

a) Capital social: 

São os valores integralizados pelos acionistas e/ou proprietários e também os 

decorrentes de aumento do capital com reservas e lucros. 

 

b) Reservas de capital:  

“São constituídas com valores recebidos pela empresa e que não transitam 

nas contas de receitas e despesas, como por exemplo: receitas decorrentes de ágio 

na emissão de ações e na alienação de partes beneficiárias ou de bônus de 

subscrição” (FAHL, 2013, p. 90). 

 

c) Ajustes de avaliação patrimonial: 

São expressos os aumentos ou diminuições de valores atribuídos a 

elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo. 

 

d) Reservas de lucros: 

Valores decorrentes de retenção de lucros apurados pela empresa, 
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respeitando sempre a legislação pertinente a cada tipo de reserva e determinação 

dos sócios e/ou proprietários. 

 

e) Ações em tesouraria:  

Apresenta os valores das ações da própria empresa, as quais ela mesma 

adquire. 

f) Prejuízos acumulados: 

 Registra o prejuízo apurado no período e/ou acumulado em períodos 

anteriores.  

 

Tabela 1 Estrutura do Balanço patrimonial 

Ativo Passivo 

Circulante Circulante 

(Disponível e realizável no curto 

prazo) 

(Valores a pagar no curto 

prazo) 

Não circulante Não circulante 

Realizável a longo prazo        (Exigível a longo prazo) 

Investimentos Patrimônio líquido 

Imobilizado Capital social 

Intangível Reservas de capital 

 Ajustes de avaliação 

patrimonial 

 Reservas de lucros 

 Ações em tesouraria 

 Prejuízos acumulados 

                                                                                   (Fonte: MARION, 2013, p. 74) 

 

 

 

1.2 Demonstração do resultado do exercício 

A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração financeira 

que evidencia o resultado alcançado pela companhia, seja ele lucro ou prejuízo, 
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através do confronto das receitas com as despesas e custos incorridos no período. 

Vemos que conforme a lei de sociedade por ações, em seu artigo 187, § 1º: 

Na determinação do resultado do exercício serão computados: 

        a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, 

independentemente da sua realização em moeda; e 

        b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, 

correspondentes a essas receitas e rendimentos (LEI 6404 DE 15 DE 

DEZEMBRO DE 1976). 

As receitas são os resultados que a companhia percebe por suas atividades, 

sejam elas prestação de serviços, venda de produtos ou mercadorias. Há também 

outras receitas, que são os ganhos da companhia que correspondem ou não ao 

negócio usual desta, como por exemplo, juros e aluguéis. Vale salientar que até 

mesmo as receitas que não foram efetivamente recebidas no período devem ser 

adicionadas à demonstração de resultado. 

Os custos são todos os gastos da companhia que estão intimamente 

relacionados à produção de bens, aquisição de estoques, ou prestação de serviços, 

ou seja, é o valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e 

serviços, enquanto as despesas são os demais gastos ligados à manutenção das 

atividades da empresa. As perdas podem ser decorrentes de diversos fatores como 

inundação ou incêndio, por exemplo. Esses gastos ou perdas serão evidenciados na 

demonstração do resultado do exercício se tiverem sido pagos ou incorridos no 

período. 

Portanto a demonstração do resultado do exercício discriminará: 

a) A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os 

abatimentos e os impostos; 

b)  A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 

vendidos e o lucro bruto; 

c) As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das 

receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas 

operacionais; 
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d) Lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; 

e) O resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o 

referido imposto; 

f) As participações de debêntures, empregados, administradores e partes 

beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições 

ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se 

caracterizem como despesa;        

g) O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital 

social. (LEI 6404 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, art.187). 

1.3 Demonstração do resultado abrangente 

A Demonstração do Resultado Abrangente é uma demonstração em que se 

apresentam as receitas, despesas e outras mutações que afetam o patrimônio 

líquido, mas que não são reconhecidas na Demonstração do Resultado do 

Exercício. A demonstração do resultado abrangente é iniciada com a última linha da 

demonstração do resultado do exercício e em sequência aparecem todos os itens de 

outros resultados abrangentes como: 

 Os efeitos de correção de erros e mudanças de políticas contábeis 

apresentados como ajustes retrospectivos de períodos anteriores; 

 Alguns ganhos e perdas provenientes da conversão de 

demonstrações contábeis de operação no exterior. 

 Alguns ganhos e perdas atuariais.  

 Algumas mudanças nos valores justos de instrumentos de hedge. 

 Parcela dos outros resultados abrangentes de coligadas, controladas 

e controladas em conjunto, contabilizadas pelo método da 

equivalência patrimonial. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS, p.25,27). 

 

1.4 Demonstração das mutações do patrimônio líquido 

        A demonstração das mutações do patrimônio líquido é uma demonstração que 

evidencia a movimentação das contas que compõe o patrimônio líquido da entidade, 
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registrando o acréscimo ou diminuição das mesmas, e também mostra a utilização 

das reservas, incluindo a de lucros, ficando assim clara a posição inicial, as 

movimentações e a posição final das mesmas. 

A demonstração das mutações do patrimônio líquido evidencia: 

a) Os saldos no início do período; 

b) Os ajustes de exercícios anteriores; 

c) As reversões e transferências de reservas e lucros; 

d) Os aumentos de capital; 

e) As destinações do lucro do período; 

f) O resultado líquido do período; 

g) As compensações de prejuízos; 

h) Os lucros distribuídos;  

i) Os saldos no final do período. (MARION, 2014, p.140) 

1.5 Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa é uma demonstração que evidencia quais 

foram as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa durante o período e 

qual o resultado desse fluxo. Compreende-se por caixa o numerário em espécie e 

depósitos bancários que estão disponíveis à entidade e os equivalentes de caixa são 

aplicações financeiras de curto prazo, com elevado grau de liquidez. Essa 

demonstração é segregada em três fluxos: 

a) das operações;  

b) dos financiamentos e;  

c) dos investimentos.  

As atividades operacionais compreendem as de produção, comercialização e 

prestação de serviços, ou seja, as atividades que geram receita para a entidade. 

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no ativo não 

circulante, e também as entradas por venda dos ativos registrados nos subgrupos de 

contas deste. 

As atividades de financiamento são as que resultam em mudanças no 

tamanho e composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. 
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A demonstração dos fluxos de caixa pode ser elaborada através de dois 

métodos: o direto e o indireto. Pelo método direto evidenciam-se todos os 

pagamentos e recebimentos decorrentes das atividades operacionais da empresa, 

apresentando os componentes do fluxo por seus valores brutos. O método indireto 

consiste em demonstrar os recursos provenientes das atividades operacionais a 

partir do lucro líquido, ajustados por itens que afetam o resultado, mas não 

modificam o caixa da empresa, como depreciação, amortização ou exaustão, por 

exemplo. 

Assim compreende-se que “a informação sobre fluxos de caixa proporciona 

aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de 

a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e as necessidades da entidade para 

utilizar esses fluxos de caixa. ” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÀBEIS, 

p.32). 

1.6 Demonstração do valor adicionado 

A demonstração do valor adicionado é uma demonstração que evidencia o 

valor da riqueza gerada pela companhia e a sua distribuição entre os elementos que 

contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, 

acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. (LEI 

6404 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, art.188, II). A demonstração do valor 

adicionado tem sua estrutura dividida da seguinte forma: 

a) Receitas 

 Os impostos devem estar incluídos, porém as devoluções, cancelamentos, 

abatimentos e descontos incondicionais deverão ser deduzidos. A constituição de 

provisão para crédito de liquidação duvidosa deve ser                                     

deduzida e se houver reversão da mesma deve ser adicionada. 

b) Insumos adquiridos de terceiros 

O custo das mercadorias, produtos ou serviços vendidos, materiais, energia, 

serviços, dentre outros. 

c) Depreciação, amortização ou exaustão. 

d) Valor adicionado recebido em transferência 

Correspondem aos resultados obtidos pelo método de equivalência 
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patrimonial, as receitas financeiras, os juros sobre capital próprio e dividendos. 

e) Distribuição do valor adicionado. 

A distribuição do valor adicionado se dará pelo pagamento de pessoal e 

encargos trabalhistas, taxas, impostos, contribuições, juros, aluguéis, juro sobre 

capital próprio, dividendos e lucros retidos. 

Ao divulgar a distribuição da riqueza gerada, a entidade mostra como tem 

revertido à sociedade parte dos resultados que alcança com suas atividades, 

contribuindo para o crescimento e desenvolvimento desta como um todo. 

1.7 Notas explicativas 

            As notas explicativas são informações cujo objetivo é complementar as 

demonstrações financeiras e esclarecer os critérios contábeis que a empresa utiliza 

a composição dos saldos de determinadas contas, os métodos utilizados para o 

cálculo da depreciação, os principais critérios de avaliação dos elementos 

patrimoniais, dentre outros. 

As notas explicativas devem:   

a) Apresentar informações referentes à base de preparação das demonstrações 

financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas a elas; 

b)  Divulgar informações que não estejam apresentadas em nenhuma parte das 

demonstrações financeiras, informações essas exigidas pelas práticas contábeis 

adotadas no Brasil; 

c) Fornecer informações adicionais que não estão indicadas nas demonstrações 

financeiras e que são consideradas necessárias para uma adequada apresentação; 

d)  Indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, 

especialmente no que se refere aos estoques, aos cálculos de depreciação, 

amortização e exaustão, constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos 

ajustes para atender a perdas prováveis de elementos do ativo; 

e) Indicar investimentos em outras sociedades, quando forem relevantes; 

f) Indicar aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas 

avaliações se houver; 
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g) Indicar os ônus reais com possibilidade de serem constituídas sobre 

elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades; 

h) Indicar a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações 

em longo prazo; 

i) Indicar o número e espécies das ações do capital social; 

j) Indicar quais as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no 

exercício; 

k) Indicar os ajustes de exercícios anteriores;  

l) Indicar os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que 

tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os 

resultados futuros da companhia. (LEI 6404 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, 

art.176). 

 

1.8 Demonstração de lucros e prejuízos acumulados 

De acordo com a lei das sociedades anônimas: 

 A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará: 

        I - O saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a 

correção monetária do saldo inicial; 

        II - As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício; 

        III - As transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos 

lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período (LEI 6404 DE 

DEZEMBRO DE 1976, art. 186). 

De acordo, ainda, com a referida lei, os ajustes de exercícios anteriores são aqueles 

decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro de 

determinado exercício anterior. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados 

deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social. 
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As sociedades geralmente elaboram a demonstração das mutações do patrimônio 

líquido em substituição a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, pois 

como afirma MARION (2014, p.137): 

Ao contrário da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que 

fornece a movimentação basicamente de uma única conta do patrimônio 

líquido (lucros ou prejuízos acumulados), a demonstração das mutações do 

patrimônio líquido evidencia a movimentação, no período, de todas as 

contas do patrimônio líquido. Assim, todo acréscimo e/ou diminuição deste é 

evidenciado por meio dessa demonstração, conta por conta principal, bem 

como pela formação e utilização de reservas, inclusive as de lucro. 

Logo, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, por ter uma estrutura 

mais abrangente, geralmente é a mais elaborada pelas sociedades. 
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2 TIPOS SOCIETÁRIOS 

 

Sociedade se caracteriza pela celebração de contrato entre duas ou mais 

pessoas, em que estas se obrigam a contribuir com bens e serviços para exercício 

de atividade econômica e a partilha dos resultados obtidos (ANAN JR., 2011, p.25). 

A atividade exercida pela sociedade pode ser restrita a um ou mais negócios, 

definindo o ramo exercido por ela.  

Para classificar as sociedades, primeiramente é preciso o entendimento da 

diferença entre empresário e não empresário. 

a) Empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para produção e/ou circulação de bens e serviços para o 

mercado, com o intuito de lucro (PALAIA, 2011, p.175). 

b) Não empresário é considerado aquele que exerce profissão intelectual, de 

natureza literária ou artística, ainda que com auxiliares ou colaboradores, a 

não ser que o exercício da profissão constitua elemento de empresa. 

 

As sociedades podem ser classificadas em empresárias ou simples. 

Conforme o código civil em seu artigo 982 “Salvo as exceções expressas, considera-

se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de 

empresário sujeito a registro e, simples, as demais” (LEI 10.406, DE 10 DE 

JANEIRO DE 2002). 

2.1 Sociedade Simples 

As sociedades simples são constituídas com a finalidade de exploração de 

atividades de prestação de serviços, decorrentes de atividade intelectual, como por 

exemplo: advogados, médicos, dentistas, contadores, engenheiros, dentre outros. 

De uma maneira geral, as atividades de natureza científica, literária, artística e 

intelectual enquadram-se neste tipo societário.  

Os registros das sociedades simples são feitos no cartório de registro civil de 

pessoas jurídicas, e estas podem vir a ser estabelecidas conforme os mesmos tipos 

que as sociedades empresárias, ou seja, em sociedade limitada, em nome coletivo 

ou em comandita simples (ANAN JR., 2011, p.31). 
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2.2 Sociedade empresária 

As sociedades empresárias são as registradas no registro público de 

empresas mercantis, cuja finalidade é a exploração de atividades de empresa, ou 

seja, produção e circulação de bens e serviços, podendo ser empresas industriais, 

comerciais ou prestadoras de serviços (ANAN JR., 2011, p.28), cujos tipos serão 

explicados a seguir. 

2.2.1 Sociedade em nome coletivo 

Conforme o código civil, “somente pessoas físicas podem tomar parte na 

sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e 

ilimitadamente, pelas obrigações sociais” (LEI 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, 

art.1.039). Conforme exposto, somente pessoas físicas podem ser participantes 

deste tipo de sociedade, respondendo estas solidária e ilimitadamente pelas 

obrigações sociais. Sendo a obrigação dos sócios ilimitada, “os seus bens 

particulares serão utilizados para o pagamento de dívidas, até que estas estejam 

quitadas ou até que se esgotem os bens” (PALAIA, 2011, p.182). Porém vale 

salientar que os sócios podem limitar entre si a responsabilidade de cada um, sendo 

isto decidido em ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, sem que isso 

prejudique as responsabilidades perante terceiros. 

A administração da sociedade compete apenas aos sócios, e o uso da firma, 

nos limites estabelecidos no contrato, privativo dos que detém os necessários 

poderes. Não é interessante a formação deste tipo de sociedade, já que a 

responsabilidade dos sócios vai além do capital social, ou seja, é uma 

responsabilidade ilimitada (ANAN JR., 2011, p.28). 

2.2.2 Sociedade em comandita simples 

A sociedade em comandita simples é formada por dois tipos de sócios: os 

comanditados e os comanditários. 

a) Comanditados: sócios pessoa física que são responsáveis solidária e 

ilimitadamente pelas obrigações sociais, cabendo a estes os mesmos 

direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. 
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b) Comanditários: sócios que são obrigados apenas pelo valor de sua quota. 

São impedidos de praticar qualquer ato de gestão e de ter o nome na firma 

social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio 

comanditado. Porém esses impedimentos não prejudicam este tipo de 

sócio de participar das deliberações da sociedade e fiscalizar suas 

operações. O sócio comanditário pode ser constituído procurador da 

sociedade, para determinado negócio e poderes especiais (ANAN JR., 

2011, p.29). 

São aplicadas às sociedades em comandita simples as normas da sociedade 

em nome coletivo, naquilo que forem compatíveis. Vale salientar que o contrato 

deste tipo societário deve discriminar os sócios comanditados e os comanditários 

(LEI 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, art.1.046). 

2.2.3 Sociedade limitada 

Conforme exposto no código civil: 

Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 

de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização 

do capital social [...] 

O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou 

diversas a cada sócio (LEI 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, 

art.1.052,1055). 

Na sociedade limitada o capital social é dividido em quotas, igual ou desigual, 

onde cada sócio pode adquirir uma ou mais, e sua responsabilidade será restrita ao 

valor das quotas adquiridas. A responsabilidade dos sócios sendo limitada significa 

que os bens destes não serão utilizados para pagamento de dívidas da sociedade. 

Assim sendo, o sócio tem por responsabilidade, se ainda não houver feito, somente 

integralizar o total de suas quotas, as quais adquiriu por ocasião de seu ingresso na 

sociedade (PALAIA, 2011, p.182). 

“O contrato social da sociedade limitada pode adotar as mesmas regras 

utilizadas pelas sociedades anônimas no que diz respeito à sua administração e 

deliberações sociais” (PALAIA, 2011, p.187). Porém a sociedade limitada de grande 

porte está sujeita à lei das sociedades por ações. Por grande porte entende-se as 

sociedades cujo ativo é superior a R$ 240 milhões ou a receita bruta seja superior a 

R$ 300 milhões, seja individualmente ou o conjunto de empresas (ANAN JR., 2011, 
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p.29). 

2.2.4 Sociedade anônima 

“As sociedades anônimas, também conhecidas como companhias, tem o 

capital social dividido em ações, e a responsabilidade dos acionistas é limitada ao 

preço das ações subscritas ou adquiridas” (ANAN JR., 2011, p.32). 

A constituição da companhia depende dos seguintes requisitos: 

 Subscrição, pelo menos por duas pessoas, de todas as ações que se 

divide o capital social fixado no estatuto; 

 Realização, como entrada, de 10% no mínimo, do preço de emissão 

das ações subscritas, em dinheiro; 

 Depósitos no Banco do Brasil S.A., ou em outro estabelecimento 

bancário autorizado pela comissão de valores mobiliários, da parte do 

capital realizado em dinheiro (ANAN JR., 2011, p.33). 

As ações são o fracionamento do capital social em partes iguais. Nas 

sociedades anônimas deve-se existir o número mínimo de dois acionistas, onde 

suas responsabilidades se limitam ao preço das ações que subscrever ou adquirir.  

As ações dividem-se em ordinárias e preferenciais. As ações ordinárias 

podem ser nominativas ou nominativas endossáveis, e dão ao acionista o direito de 

votar nas assembleias gerais, elegendo ou destituindo diretores e membros do 

conselho fiscal, e decidir os destinos da sociedade. As ações preferenciais não dão 

direito a voto, mas dão ao acionista a prioridade no recebimento da distribuição de 

dividendos ou reembolso de capital. 

O capital social poderá ser formado tanto por contribuições em dinheiro, como 

por qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, podendo a 

companhia também participar do capital de outras sociedades. 

A transmissão de ações a terceiros é livre, não havendo a necessidade de 

respeitar direito de preferência dos demais acionistas (PALAIA, 2011, p.187,188). 

As sociedades anônimas podem ser de capital aberto ou fechado. 

a) Companhia de capital aberto: “a captação de recursos é realizada junto ao 

público. Os valores mobiliários (ações ou debêntures) são admitidos à 

negociação em bolsas de valores ou no mercado de balcão”  

b) Companhia de capital fechado: “a companhia não recorre à poupança pública 
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e obtém recursos entre os próprios acionistas para formação de seu capital 

próprio. Sua ação não é cotada em bolsa. É a sociedade tradicional, restrita a 

pequenos grupos” (ANAN JR., 2011, p. 33,34) 

As sociedades anônimas são regidas por lei própria, aplicando-se em casos 

omissos, as disposições do código civil. 

2.2.5 Sociedade em comandita por ações 

As sociedades em comandita por ações têm as seguintes características: 

a) Tem o capital dividido em ações; 

b) São regidas pelas normas relativas à sociedade anônima; 

c) Opera sob firma ou denominação; 

d) Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como 

diretor, responde ilimitadamente pelas obrigações sociais; 

e) Os diretores são nomeados em ato constitutivo, sem determinação de 

tempo, e poderão ser destituídos somente por deliberação de acionistas 

que representem no mínimo dois terços do capital social. 

f) Se houver mais de um diretor, serão todos solidariamente responsáveis, 

depois de esgotados os bens sociais; 

g) O diretor mesmo sendo destituído ou exonerado continua, durante dois 

anos, responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua 

administração (LEI 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, art.1.090,1091). 

Vale salientar que este tipo societário está em desuso, por não possuir 

características atrativas àqueles que desejam formar uma sociedade ou tomar parte 

em uma já existente. 

2.3 Sociedade cooperativa 

A sociedade cooperativa, assim como a sociedade anônima, possui legislação 

especial, cuja lei é a de número 5.764 do ano de 1971. Segundo a referida lei: 

Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente 

se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade 

econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro. 

 As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica 
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próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços 

aos associados [...] (Lei 5764 de 16 de dezembro de 1971, art. 3,4) 

A sociedade cooperativa se distingue das demais sociedades por suas 

características diversificadas, visto ser uma sociedade de pessoas, que contribuem 

para o exercício de atividade econômica e prestação de serviços aos seus 

associados, sem, contudo, objetivar lucro, e não ser sujeita a falência. 

 “As cooperativas podem ser de consumo, de produção, de crédito, de 

trabalho ou de seguro” (PALAIA, 2011, p.185). 

São características da sociedade cooperativa: 

a) Variabilidade do capital social ou a dispensa deste; 

b)  Número mínimo de sócios necessário para compor a administração da 

sociedade, sem limitar o número máximo destes; 

c)  O valor da soma de quotas do capital social que cada sócio poderá tomar é 

limitado; 

d) As quotas do capital são intransferíveis a terceiros estranhos à sociedade, 

ainda que por herança; 

e) Para que a assembleia geral funcione e delibere, o quórum é fundado no 

número de sócios presentes à reunião, e não no capital social representado; 

f)  Cada sócio tem direito a um só voto nas deliberações, a sociedade tendo 

capital ou não, e qualquer que seja o valor de sua participação; 

g) A distribuição dos resultados é proporcional ao valor das operações efetuadas 

pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital 

realizado; 

h) O fundo de reserva entre os sócios é indivisível, ainda que em caso de 

dissolução da sociedade (LEI 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, 

art.1.094). 

2.4 Microempresa e empresa de pequeno porte 

De acordo com a lei complementar número 123, e ITG 1000, entendem-se 

como microempresa e empresa de pequeno porte o empresário individual, o 

empresário individual de responsabilidade limitada, a sociedade limitada e a 

sociedade simples ou empresária, devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que obteve, no ano 
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anterior, faturamento bruto estipulado legalmente, sendo: 

a) Microempresa: receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais). 

b) Empresa de pequeno porte: receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos 

e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais).  

Como receita bruta é considerada o produto da venda de bens e serviços nas 

operações da empresa, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações 

em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 

concedidos. Pode haver adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de 

mercadorias ou serviços, desde que não ultrapasse os referidos limites de receita 

bruta anual. 

Caso a empresa tenha iniciado suas atividades no próprio ano-calendário, o 

limite legalmente estipulado será proporcional ao número de meses em que a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade. 

As empresas/sociedades que se enquadram como microempresa e empresa 

de pequeno porte, possui tratamento jurídico diferenciado, onde os impostos e 

contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são 

recolhidos mediante um regime único de arrecadação, cumprindo também as 

obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias, 

tratamento esse denominado Simples nacional. Porém a empresa/sociedade precisa 

atender alguns requisitos legais para que possa usufruir desse tratamento jurídico 

diferenciado (LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, art. 1,3). 
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3 DEMONSTRAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

 

As demonstrações obrigatórias são aquelas exigidas em legislações 

pertinentes, com a finalidade de atender às necessidades informacionais referentes 

às sociedades, para fins internos e externos.  Em função de características diversas, 

como fluxo de negócios e complexidade de operações, por exemplo, as sociedades 

têm diferentes tipos de obrigatoriedades. 

As informações apresentadas nas demonstrações contábeis possibilitam a 

tomada de decisões por parte de diretores e administradores, e leva ao 

conhecimento de usuários e interessados a realidade econômica e financeira das 

sociedades. Para fins governamentais e fiscais, as demonstrações contábeis 

evidenciam a apuração do lucro (ou prejuízo, se for o caso) do período, e também a 

apuração dos impostos e contribuições devidas. 

As bases legais que definem a obrigatoriedade das demonstrações contábeis 

são: a lei das sociedades anônimas, o regulamento do imposto sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza, o modelo contábil simplificado para microempresas 

e empresas de pequeno porte e a norma de aspectos contábeis específicos em 

entidades cooperativas. 

3.1 Lei das sociedades anônimas 

De acordo com a lei das sociedades anônimas, em seu artigo 176: 

 Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na 

escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações 

financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da 

companhia e as mutações ocorridas no exercício: 

        I - Balanço patrimonial; 

        II - Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 

        III - Demonstração do resultado do exercício; e 

        IV – Demonstração dos fluxos de caixa; e  

       V – Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado (LEI 6404 



 

 

36 

DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976). 

Diante do exposto, se fazem necessárias algumas observações: 

a) As demonstrações de cada exercício serão publicadas indicando-se os 

valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 

b) As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros 

quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias. 

c) A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e 

publicação da demonstração dos fluxos de caixa. 

d) A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados poderá ser incluída na 

demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada 

pela companhia. Porém a comissão de valores mobiliários determina que as 

sociedades anônimas de capital aberto apresentem a demonstração das 

mutações do patrimônio líquido em substituição às demonstrações de lucros 

ou prejuízos acumulados. Já os demais tipos societários poderão escolher 

qual elaborar (MARION, 2014, p.32). 

 Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a 

forma de sociedades por ações, as disposições da Lei das sociedades anônimas, no 

que diz respeito a escrituração e elaboração das demonstrações financeiras e 

também a obrigação de se submeter a auditoria independente (FAHL, 2013, p.60). 

Em síntese, as sociedades anônimas e as sociedades empresárias de grande 

porte estão obrigadas a elaborar as seguintes demonstrações: 

 Balanço patrimonial; 

 Demonstração do resultado do exercício (e demonstração do resultado 

abrangente); 

 Demonstração de lucros e prejuízos acumulados (ou demonstração das 

mutações do patrimônio líquido); 

 Demonstração dos fluxos de caixa (se o patrimônio líquido for superior a R$ 

2.000.000); 

 Demonstração do valor adicionado (se for companhia de capital aberto) 

 Notas explicativas. 

As demonstrações financeiras das sociedades anônimas, seja de capital 

aberto ou fechado, devem ser publicadas no diário oficial, e em outro jornal que 
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tenha grande circulação, porém as instituições financeiras e as companhias abertas 

devem publicar essas demonstrações semestralmente. 

“A obrigatoriedade na publicação das demonstrações financeiras é uma 

vantagem para as sociedades anônimas, uma vez que evidencia maior 

transparência nas informações, dando mais credibilidade para essas empresas na 

sociedade” (ANAN JR., 2011, p.35). 

3.2 Regulamento do imposto de renda  

Conforme regulamento do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza, em seu artigo 274: 

Ao fim de cada período de incidência do imposto, o contribuinte deverá 

apurar o lucro líquido mediante a elaboração, com observância das 

disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do 

resultado do período de apuração e da demonstração de lucros ou prejuízos  

Acumulados (DECRETO Nº 3000 DE 26 DE MARÇO DE 1999). 

As sociedades necessitam, para fins fiscais, elaborar o balanço patrimonial, a 

demonstração do resultado do exercício e a demonstração de lucros ou prejuízos 

acumulados (ou demonstração das mutações do patrimônio líquido) ao fim de cada 

período. O cumprimento dessas obrigações possibilita a correta evidenciação do 

lucro do exercício e da apuração dos impostos, cujo pagamento ao governo é 

obrigatório. 

Os períodos de apuração são trimestrais ou anuais, sendo os trimestrais encerrados 

nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-

calendário, e o anual encerrado em 31 de dezembro de cada ano (art. 220,221).  

O imposto de renda será determinado com base no lucro real, presumido ou 

arbitrado, sendo este último menos utilizado. 

a) Lucro real: O lucro real é o lucro líquido do período, também conhecido como 

lucro contábil, ajustado pelas adições, exclusões e compensações 

autorizadas pela legislação do imposto de renda. Os ajustes do lucro líquido 

do período e a demonstração da apuração do lucro real devem ser transcritos 

para o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). Vale salientar que o período 

de apuração do imposto de renda para o lucro real pode ser anual ou 

trimestral. 
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b) Lucro presumido: No lucro presumido a base de cálculo do lucro do período é 

a receita bruta e demais rendimentos ou ganhos de capital, e sobre ela é 

aplicado um percentual que depende do tipo de atividade desenvolvida pelo 

contribuinte. O período de apuração para o lucro presumido é trimestral. 

c) Lucro arbitrado: é um recurso utilizado pelas autoridades fiscais como última 

alternativa, somente quando houver ausência de confiança na escrituração 

contábil elaborada pelo contribuinte, ou este se recusar ou dificultar o acesso 

da autoridade fiscal à documentação que comprove as atividades exercidas 

(ANAN JR., 2011, p.128). 

Assim sendo, para atender às autoridades fiscais, as sociedades e empresas devem 

elaborar as seguintes demonstrações contábeis: 

 Balanço patrimonial. 

 Demonstração do resultado do período.  

 Demonstração de lucros ou prejuízos Acumulados (ou demonstração das 

mutações do patrimônio líquido). 

3.3 Modelo contábil simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte 

Este modelo contábil simplificado estabelece procedimentos específicos a 

serem observados pelas entidades definidas como Pequenas e Médias Empresas. 

Conforme este modelo: 

A entidade deve elaborar, ao final de cada exercício social, o balanço 

patrimonial, a demonstração do resultado e as notas explicativas. A 

elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa é facultativa e quando 

elaborada, recomenda-se o uso do método direto (ITG 1000, n.15). 

Todas as empresas e sociedades que atendem aos critérios pré-

estabelecidos legalmente para enquadrarem-se como microempresa ou empresa de 

pequeno porte devem obrigatoriamente elaborar: 

 O balanço patrimonial; 

 A demonstração do resultado do exercício, e; 

 Notas explicativas. 

A elaboração da demonstração dos fluxos de caixa é facultativa, porém se for 

elaborada, recomenda-se que faça pelo método direto. 
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3.4 Aspectos contábeis específicos em entidades cooperativas 

Esta norma estabelece procedimentos específicos relacionados às 

sociedades cooperativas, esclarecendo que neste tipo societário, a escrituração 

contábil é obrigatória. 

Segundo a referida norma, as sociedades cooperativas devem elaborar: 

a) Balanço patrimonial; 

b) Demonstrações de sobras ou perdas (demonstração do resultado do 

exercício); 

c) Demonstração das mutações do patrimônio líquido (é dispensada a 

elaboração da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados); 

d) Notas explicativas. 

Na sociedade cooperativa a conta lucros ou prejuízos acumulados será 

denominado Sobras ou Perdas à disposição da assembleia geral. 

 

Quadro 2- Demonstrações contábeis obrigatórias 

Sociedades BP DRE DLPA ou                                                      

DMPL 

DRA DVA DFC NE 

S.A. capital 

aberto 

O O O* O O O O 

S.A. capital 

fechado 

O O O O  O** O 

Sociedade de 

grande porte 

O O O O  O O 

Microempresa 

E empresa de 

pequeno porte 

O O    F O 

Sociedade 

cooperativa 

O O O*    O 

                                                                                                                               (Fonte: autor) 

*Deve-se elaborar a DMPL 

**obrigatória somente se o patrimônio líquido for superior a R$ 2.000.000,00 

O- Obrigatória 

F- Facultativo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada, a qual abordou as demonstrações contábeis 

obrigatórias, atendeu perfeitamente os objetivos propostos no início do trabalho. Ao 

mostrar o conjunto das demonstrações contábeis, seus elementos e características, 

como também sua importância no ambiente empresarial interno e externo, foi 

possível entender que a um conjunto amplo de pessoas, essas informações são 

imprescindíveis, pois estas as utilizam como apoio à tomada de decisões. 

A evidenciação dos tipos de sociedades, apresentando-se as bases legais 

pertinentes, possibilitou o conhecimento acerca destes tipos no que tange à suas 

características, suas formas de constituição e seu maior uso ou desuso atualmente, 

por alguns apresentarem vantagens e outras desvantagens acerca de sua formação. 

As demonstrações obrigatórias foram elucidadas mostrando suas devidas 

bases legais, e também foram devidamente correlacionadas aos tipos societários. 

Por haver uma maior ou menor complexidade, as necessidades informacionais 

variam, sendo assim, foi de suma importância compreender todas as informações 

apresentadas para o pleno conhecimento do assunto e estar a par das 

obrigatoriedades exigidas por lei. 
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