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Fonte de  Recursos

Ativo
Conjunto de bens e 

direitos possuídos por 
uma empresa em 
determinada data

Passivo
Obrigações da empresa em 

relação a terceiros

Patrimônio
Líquido

Aplicações de Recursos

O QUE EU 
TENHO

O QUE EU 
DEVO

Balanço Patrimonial



Fonte de Recursos

Passivo
Obrigações da empresa em 

relação a terceiros

Patrimônio Líquido
Capital

Lucros Acumulados

Capital Próprio

Capital de 
Terceiros

Capital Total à 
Disposição da 

Empresa

Balanço Patrimonial



O evento passado
resultou em uma

obrigação?

Saída de recursos?

A obrigação é 
razoavelmente

estimada em $ ?

Sim

Provável

Sim

Provisões

Passivos sobre os
quais há incertezas

quanto ao valor

ou data de 
pagamento.

Critérios de reconhecimento de passivos



Tributos do mês, a 
recolher no mês 

seguinte

Salário dos 
funcionários a 

pagar

Captação via 
depósito a vista

Gastos com 
cartório
(pago)

Contas de água e 
energia a pagar

Gastos futuros com 
reforma que se 
pretende fazer

Atendem ao conceito de passivo?



A finalidade do Balanço Patrimonial é apresentar:

Fonte: BORINELLI, M. L.; PIMENTEL, R.C. (2010)

Quiz 6

a) Quanto a empresa gerou de riqueza e para quem está sendo distribuída.

b) Detalhadamente, o lucro do período e quanto aumentou o capital do sócio.

c) Um conjunto de acontecimentos, oriundos de decisões administrativas, que envolvem a
entidade.

d) A posição financeira e patrimonial da empresa, em determinada data, representando,
portanto, uma posição estática.

e) A evolução do montante do patrimônio líquido, ao longo do ano, portanto, uma posição
dinâmica.



“se o comerciante não for um bom 
contador em seus negócios, andará 
como um cego, e muitas perdas 
poderão surgir...” (Luca Pacioli)
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 Débitos =  Créditos

Um evento sempre gera um ou mais lançamentos de débitos E de 

créditos em diversas contas

Método das partidas dobradas



• Um novo balanço para cada nova operação da empresa

• Exemplos de operações:

1. Constituição do Capital

Integralização de capital no valor de $500.000, em dinheiro, depositado no banco em

01/12/X1.

Contabilidade por balanços sucessivos



2. Aquisição de Bens a Vista

Em 10/12/X1, a empresa adquire a vista (pagamento feito em cheque) um imóvel por

$400.000

Contabilidade por balanços sucessivos



3. Aquisição de Bens a Prazo

Em 12/12/X1, a empresa adquire Móveis e Utensílios a prazo, em 5 vezes de $10.000

cada parcela.

Contabilidade por balanços sucessivos



4. Empréstimo a Longo Prazo

Em 15/12/X1, a empresa adquire um empréstimo, para pagamento daqui a três anos, no

valor de $200.000

Contabilidade por balanços sucessivos



Se Total de Débitos > Total de Créditos Conta com Saldo Devedor

Se Total de Débitos < Total de Créditos  Conta com Saldo Credor

Nome da Conta

Lado dos 
débitos

Lado dos 
créditos

Mecanismo do débito e crédito



Convenção para débitos e créditos

Contas de Ativo

Natureza: “devedora”

Débitos Créditos

(Aumentos) (Diminuições)

Contas de Passivo

Débitos Créditos

(Aumentos)(Diminuições)

Natureza: “credora”

Contas de Patr.Líquido

Débitos Créditos

(Aumentos)(Diminuições)



Convenção para débitos e créditos

Ativo

Passivo

Patrimônio
Líquido


