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BALANÇO PATRIMONIAL 

 

O balanço patrimonial é considerado uma das principais declarações financeiras de uma 
empresa e deve ser produzido de maneira precisa e rigorosa, afim de auxiliar no Controle 
do Patrimônio de forma eficiente. Podemos, ainda, justificar o Balanço patrimonial como 
uma demonstração que reflete a posição financeira e patrimonial da empresa em dado 
momento. É a demonstração de maior utilização pelas empresas, evidenciando a 
sua situação líquida. É muito importante para a análise da estrutura de capital e da 
capacidade financeira da empresa. O Balanço tem como resultado a diferença entre os 
bens, os direitos os seus deveres de uma empresa1.  

 

 

                                                           

1
 As contas retificadoras de valores do Ativo e do Passivo devem ser posicionadas no balanço 

patrimonial, logo abaixo da conta a que se refere, ativa ou passiva, precedidas do sinal indicativo 
de subtração. 
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• Inicialmente o balanço patrimonial é dividido em duas categorias 
principais:  

Ativos: consistem nos bens, nos direitos e nas demais aplicações de recursos controlados 
pela empresa. Também constituem os investimentos financeiros ou de qualquer espécie 
que a empresa fez em títulos públicos ou privados que a empresa tem por receber.  

Passivos: Passivos compreendem as obrigações financeiras da empresa com o Estado, 
seus funcionários e com outras empresas. Provisões representam os compromissos que 
a empresa firmou que irão comprometer parte de seus ativos ou de obrigações para com 
terceiros e tem caráter estimativo, como por exemplo, provisão de férias, 13º salário, 
FGTS. Quando já temos realizado o cálculo dos ativos e dos passivos, podemos obter 
por fim o Patrimônio Líquido. 

Patrimônio Liquido: Este grupo de contas consiste na diferença dos Ativos (positivos, 
relativos aos lucros e investimentos) e dos Passivos (negativos, relativos a pagamentos 
e dividas), sendo assim o Patrimônio Líquido considerado o capital que a empresa 
efetivamente tem disponível em aplicações de recursos. Reservas de Capital: ganhos 
obtidos sem uma contrapartida, podem ser destinados ao aumento de Capital Social, 
podem também ser utilizados para compensação de prejuízos, distribuição de 
Dividendos, ou ainda resgate, reembolso ou compra de ações, resgate de partes 
beneficiárias e outras ocorrências tempestivas 

Contas retificadoras: são classificadas no ativo e/ou no Passivo, tendo saldos credores / 
devedores, dependendo de sua origem, por isso são demonstradas com o sinal (-)  

O estudo qualitativo, com o fim de interpretar os diversos elementos patrimoniais, 
requerendo especial atenção na apreciação e no conhecimento das contas e da função 
que desempenham como representação desses elementos. 

O estudo quantitativo, que objetiva o exame comparativo dos números com que os 
elementos patrimoniais vêm expressos, procurando manter uma uniformidade relativa, 
adotando classificações especiais compatíveis com as necessidades dos diferentes tipos 
de empresas, segundo se trate de operações mercantis, industriais, bancárias, 
comerciais, de varejo. Leia outros detalhes no meu livro digital: 

http://grupoempresarial.adm.br/popup1.htm 

   


