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A Resolução Bacen nº 4.720/2019 definiu os critérios gerais para elaboração e divulgação de demonstrações 

financeiras pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil (Bacen), os quais devem ser aplicados prospectivamente para as demonstrações financeiras relativas às 

datas-bases a partir de janeiro/2020. 

 

De acordo com a referida norma, as instituições supramencionadas devem elaborar e divulgar as seguintes 

demonstrações financeiras anuais, relativas ao exercício social, e semestrais, relativas aos semestres findos em 

30 de junho e 31 de dezembro, devendo, ainda, ser divulgadas acompanhadas das respectivas notas 

explicativas: 

 

a) Balanço Patrimonial; 

b) Demonstração do Resultado; 

c) Demonstração do Resultado Abrangente; 

d) Demonstração dos Fluxos de Caixa; e 

e) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

 

As instituições constituídas sob a forma de companhia de capital fechado, as cooperativas de crédito singulares 

e as sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte que tenham patrimônio líquido, 

na data-base de 31 de dezembro do exercício imediatamente anterior, inferior a R$ 2.000.000,00, estão 

dispensadas da elaboração e publicação da Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

 

A instituição financeira que detenha dependências no exterior deve divulgar suas demonstrações financeiras 

com a posição consolidada das operações realizadas no País e no exterior. 

 

As instituições financeiras que, voluntariamente ou por força de disposições legais, estatutárias e contratuais ou 

de situações especiais, elaborarem e divulgarem demonstrações financeiras intermediárias, devem divulgar o 

conjunto de demonstrações financeiras referidas anteriormente: 

 

a) elaboradas de acordo com as disposições aplicáveis às demonstrações semestrais e anuais; ou 

b) elaboradas de forma condensada, incluindo notas explicativas selecionadas, de acordo com os procedimentos 

definidos pelo Bacen. 

 

As demonstrações financeiras devem ser divulgadas no site da instituição ou em repositório na Internet, de 

acesso público gratuito, que tenha o objetivo específico de divulgação de documentos contábeis e financeiros, 

devendo, ainda, ser acompanhadas do relatório da auditoria independente, observada a regulamentação 

específica, e do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do 

período, e ser assinadas pelos administradores e pelo diretor responsável pela contabilidade da instituição e por 

contador legalmente habilitado. 
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