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Que tal entender o que a ITG 1000? Essa norma é especí�ca
para microempresas e empresas de pequeno porte e
determina as Demonstrações Contábeis que precisam ser
utilizadas.

Já comece sabendo que a Norma Brasileira de Contabilidade
ITG 1000 pode ser encontrada no site do CFC (Conselho
Federal de Contabilidade) e é fundamental que os
pro�ssionais contábeis leiam a ITG 1000 para entenderem de
fato sobre Contabilidade.

A ITG 1000 é um Modelo Contábil Simpli�cado que se aplica
especi�camente às microempresas e empresas de pequeno
porte. E você sabe quais são as empresas que se enquadram
nesse quesito?

Vamos explicar. A microempresa tem que auferir em cada
ano-calendário a receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil. Já
a empresa de pequeno porte precisa auferir em cada ano- MP 936: entenda o que
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E quando você for elaborar as Demonstrações Contábeis da
ITG 1000 é preciso identi�car, no mínimo, as seguintes
informações:

  a denominação da microempresa ou da empresa de
pequeno porte;
  a data de encerramento do período de divulgação e o
período coberto
  a apresentação dos valores do período encerrado na
primeira coluna e na segunda, dos valores do período
anterior.

E, nesse momento, o ideal é você veri�car se os sistemas
contábeis que serão utilizados para gerar os relatórios estão
de acordo e sincronizados com as Normas Contábeis que você
está usando.

ITG 1000 e a demonstração contábil para o balanço
patrimonial

No balanço patrimonial, a microempresa ou empresa de
pequeno porte deve classi�car os ativos, como ativo circulante
e não circulante. A mesma de�nição para os passivos: Passivo
Circulante e Não Circulante.

No caso do ativo circulante, ele deve ser classi�cado dessa
forma quando a estimativa é de que ele seja feito em até 12
meses da data de encerramento do balanço patrimonial.

Já nos casos em que o ciclo operacional for superior a 12
meses, prevalece o ciclo operacional. Porém, geralmente, as
microempresas e empresas de pequeno porte não trabalham
com ciclo operacional superior a 12 meses.
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calendário a receita bruta superior a R$ 360 mil ou igual ou
inferior a R$ 4.800.000,00.

(https://nith.com.br/consultoria-dp-esocial?
utm_source=blog&utm_medium=banner-artigo-

meio&utm_term=consultoriadpesocial)

ITG 1000: Quais as Declarações Contábeis que devemos
elaborar?

As microempresas e as empresas de pequeno porte devem
elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado
e as Notas Explicativas ao �m de cada exercício social.

É importante frisar que quando houver necessidade essas
microempresas e empresas de pequeno porte devem elaborar
essas Demonstrações Contábeis também em períodos
intermediários.

No entanto, é válido deixar claro que para esses dois tipos de
empresas não é preciso elaborar mais nenhuma outra
Demonstração Contábil. Apenas estas três é que são
necessárias e obrigatórias.

Mas saiba também que o Conselho Federal de Contabilidade
estimula que sejam feitas, sim, outras Demonstrações
Contábeis, como, por exemplos: a Demonstração dos Fluxos
de Caixa, a Demonstração do Resultado Abrangente, a
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Demonstrações Contábeis de acordo coDemonstrações Contábeis de acordo co……
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Todos os outros Passivos devem ser classi�cados como Não
Circulantes. No mínimo, o Balanço Patrimonial deve incluir e
evidenciar os grupos de contas que já citamos aqui, nesse
artigo.

Como elaborar a demonstração contábil para a demonstração do
resultado

De acordo com a ITG 1000, a Demonstração do Resultado
deve evidenciar e incluir, no mínimo, os grupos de contas que
a própria ITG 1000 apresenta em seus anexos.

Por exemplo, as vendas de produtos, mercadorias ou serviços;
as deduções de tributos, abatimentos ou devoluções e, em
seguida, vem a Receita Líquida, os Custos das Vendas e o
Lucro Bruto.  

Somente após preencher toda essa ‘�cha’ de Demonstração
do Resultado é que a empresa de pequeno porte ou
microempresa terá, de fato, o resultado Líquido do período.

E, nesse momento, que é importante veri�car se os sistemas
contábeis utilizados estão de acordo com as normas que
serão usadas para que não haja erros e discordâncias.

Lembre-se que itens adicionais, nomes de grupos e subtotais
devem ser apresentados no Balanço Patrimonial ou na
Demonstração do Resultado se forem relevantes e materiais
para a entidade. As despesas com tributos sobre o lucro
devem ser evidenciadas na Demonstração do Resultado do
período.

 ITG 1000: qual a importância das notas explicativas para
essas demonstrações contábeis?
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Ao elaborar as Notas Explicativas entenda que elas precisam
ter, no mínimo, as Declarações Contábeis que incluem a
declaração explícita e não reservada de conformidade com a
Norma.

Ou seja, essa Nota Explicativa deve evidenciar que a
microempresa ou empresa de pequeno porte adotaram a ITG
1000. Também é necessário incluir a descrição resumida das
operações da microempresa ou empresa de pequeno porte e
suas principais atividades.

Ou seja, essa Nota Explicativa deve descrever, de forma
sucinta, as atividades que são exercidas pela microempresa ou
empresa de pequeno porte. E essas informações podem ser
encontradas no Contrato Social da empresa.

 E as Notas Explicativas têm muito mais informações para
serem seguidas e descritas nas Demonstrações Contábeis
regidas pela ITG 1000. Mas, agora, você já sabe um pouco
sobre essas Demonstrações Contábeis.

E temos muito mais informações sobre esse assunto na Live
que está disponível acessando aqui
(https://www.youtube.com/watch?v=Py0TLNBNTfg). Inclusive,
trazemos sempre no nosso blog as informações importantes
sobre esse período de pandemia de Coronavírus, além das
novidades, tendências, dicas e os últimos acontecimentos do
segmento.

Aproveite também e conheça o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e todos os nossos
cursos online. Siga-nos ainda no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se inscreva 

https://www.youtube.com/watch?v=Py0TLNBNTfg
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