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ESTRUTURA DAS NORMAS INTERNACIONAIS 

IASC - International Accounting Standards Committee (comitê 
de normas internacionais de contabilidade) – antecessor do 
IASB 

IASB – International Accounting Standards Board (conselho de 
normas internacionais de contabilidade) 

IAS – Normas Internacionais de Contabilidade (IASC) 

IFRS – Normas Internacionais de Informação Financeira (IASB) 

SIC – Comitê Permanente de Interpretações do IASC 

IFRIC – Comitê de Interpretações de Informações Financeiras 
do IASB 
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ESTRUTURA DAS NORMAS BRASILEIRAS 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

CPC’s – Pronunciamentos Técnicos Contábeis 

ICPC’s – Interpretações Técnicas 

OCPC’s – Orientações Técnicas 

CFC – Conselho Federal de Contabilidade 

NBC TG’s – Normas Brasileiras de Contabilidade 

ITG’s – Interpretações Técnicas 
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CARACTERÍSTICAS DAS IFRS’s 

Baseadas em princípios, sem muito 
detalhamento, diferentemente das regras 

Grande ênfase na substância econômica 
das operações e no julgamento: prevalência 
da essência sobre a forma 
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CARACTERÍSTICAS DAS IFRS’s 

Importância maior para os conceitos de 
controle, obtenção de benefícios e 
incorrência em riscos do que para a 
propriedade jurídica 

Contabilidade passa a ser de toda a 
empresa: necessidade de informações e 
participação de outras áreas 
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CARACTERÍSTICAS DAS IFRS’s 

Necessidade de interpretação e aplicação 
de cada norma 

Dá alternativas de tratamento 

Desafios profissionais significativos: 
promove mudança cultural na forma de 
aplicar e interpretar conceitos e transações 
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ADOÇÃO DAS IFRS’s NO MUNDO 
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OBJETIVO DA NBC TG 26 

Definir a base para a apresentação das 
demonstrações contábeis 

Assegurar a comparabilidade tanto com as 
demonstrações contábeis de períodos anteriores 
da mesma entidade quanto com as 
demonstrações contábeis de outras entidades 

Estabelece requisitos gerais para a apresentação 
das demonstrações contábeis, diretrizes para a 
sua estrutura e os requisitos mínimos para seu 
conteúdo 
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DEFINIÇÕES 

Demonstrações contábeis: são aquelas cujo 
propósito reside no atendimento das 
necessidades informacionais de usuários 
externos que não se encontram em condições de 
requerer relatórios especificamente planejados 
para atender às suas necessidades peculiares 
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DEFINIÇÕES 

Práticas contábeis brasileiras: compreendem a legislação 
societária brasileira, as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, os pronunciamentos, as interpretações e 
as orientações emitidos pelo CPC e homologados pelos 
órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades 
em assuntos não regulados, desde que atendam à NBC TG 
ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro 
emitida pelo CFC e, por conseguinte, em consonância com 
as normas contábeis internacionais 
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FINALIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

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 
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CONJUNTO COMPLETO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

O conjunto completo de demonstrações 
contábeis inclui:  

(a) balanço patrimonial ao final do período;  

(b) demonstração do resultado do período; 

(c) demonstração do resultado abrangente do período;   

(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido 
do período;   

(e) demonstração dos fluxos de caixa do período;  
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CONJUNTO COMPLETO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Cont.:  

(f) demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC 
TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado, se exigido 
legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se 
apresentada voluntariamente;  

(g) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas 
contábeis significativas e outras informações explanatórias; e  

(h) balanço patrimonial no início do período mais antigo 
comparativamente apresentado quando a entidade aplica uma 
política contábil retrospectivamente ou procede à reapresentação 
retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou ainda 
quando procede à reclassificação de itens de suas demonstrações 
contábeis. 
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CONJUNTO COMPLETO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

A demonstração do resultado abrangente pode 
ser apresentada em quadro demonstrativo 
próprio ou dentro das mutações do patrimônio 
líquido 

A entidade deve apresentar com igualdade de 
importância todas as demonstrações contábeis 
que façam parte do conjunto completo de 
demonstrações contábeis 
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APRESENTAÇÃO APROPRIADA  
E CONFORMIDADE 

As demonstrações contábeis devem representar 
apropriadamente a posição financeira e 
patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa 
da entidade 

Para apresentação adequada, é necessária a 
representação fidedigna dos efeitos das 
transações, de acordo com as definições e 
critérios de reconhecimento 
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APRESENTAÇÃO APROPRIADA  
E CONFORMIDADE 

A entidade cujas demonstrações contábeis estão 
em conformidade com as normas, interpretações 
e comunicados técnicos do CFC deve declarar de 
forma explícita e sem reservas essa conformidade 
nas notas explicativas 

A entidade não deve afirmar que suas 
demonstrações contábeis estão de acordo com 
essas normas, interpretações e comunicados 
técnicos a menos que cumpra todos os seus 
requisitos 

Ms Karla Carioca 



CONTINUIDADE 

Quando da elaboração de demonstrações 
contábeis, a administração deve fazer a avaliação 
da capacidade da entidade continuar em 
operação no futuro previsível 

As demonstrações contábeis devem ser 
elaboradas no pressuposto da continuidade, a 
menos que a administração tenha intenção de 
liquidar a entidade ou cessar seus negócios, ou 
ainda não possua uma alternativa realista senão a 
descontinuidade de suas atividades 

Ms Karla Carioca 



CONTINUIDADE 

Quando a administração tiver ciência, ao fazer a sua 
avaliação, de incertezas relevantes relacionadas com 
eventos ou condições que possam lançar dúvidas 
significativas acerca da capacidade da entidade 
continuar em operação no futuro previsível, essas 
incertezas devem ser divulgadas 

Quando as demonstrações contábeis não forem 
elaboradas no pressuposto da continuidade, esse fato 
deve ser divulgado, juntamente com as bases com as 
quais as demonstrações contábeis foram elaboradas e 
a razão pela qual não se pressupõe a continuidade da 
entidade 
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REGIME DE COMPETÊNCIA 

A entidade deve elaborar as suas demonstrações 
contábeis, exceto para a demonstração dos fluxos 
de caixa, utilizando-se do regime de competência 

Quando o regime de competência é utilizado, os 
itens são reconhecidos como ativos, passivos, 
patrimônio líquido, receitas e despesas quando 
satisfazem as definições e os critérios de 
reconhecimento 

Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de Relatório Contábil-Financeiro 
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FREQUÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

O conjunto completo das demonstrações 
contábeis deve ser apresentado pelo 
menos anualmente 

Inclusive informação comparativa 
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INFORMAÇÃO COMPARATIVA 

A menos que norma, interpretação ou comunicado 
técnico permita ou exija de outra forma, informação 
comparativa deve ser divulgada com respeito ao 
período anterior para todos os valores apresentados 
nas demonstrações contábeis do período corrente 

A entidade deve, ao divulgar informação comparativa, 
apresentar no mínimo dois balanços patrimoniais e 
duas de cada uma das demais demonstrações 
contábeis, bem como as respectivas notas 
explicativas 
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IDENTIFICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS  

As demonstrações contábeis devem ser 
identificadas claramente e distinguidas de 
qualquer outra informação que porventura conste 
no mesmo documento publicado 

As práticas contábeis brasileiras aplicam-se 
apenas às demonstrações contábeis e não 
necessariamente a informação apresentada em 
outro relatório anual, relatório regulatório ou 
qualquer outro documento 
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IDENTIFICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS  

Cada demonstração contábil e respectivas notas 
explicativas devem ser identificadas claramente. Além 
disso, as seguintes informações devem ser divulgadas de 
forma destacada e repetida quando necessário para a 
devida compreensão da informação apresentada:  

(a) o nome da entidade às quais as demonstrações 
contábeis dizem respeito ou outro meio que permita sua 
identificação, bem como qualquer alteração que possa ter 
ocorrido nessa identificação desde o término do período 
anterior;  

(b) se as demonstrações contábeis se referem a uma 
entidade individual ou a um grupo de entidades;  
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IDENTIFICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS  

Cont.:  

(c) a data de encerramento do período de reporte ou o 
período coberto pelo conjunto de demonstrações 
contábeis ou notas explicativas;  

(d) a moeda de apresentação, tal como definido na 
NBC TG 02 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de 
Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis; e   

(e) o nível de arredondamento usado na apresentação 
dos valores nas demonstrações contábeis.  
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BALANÇO PATRIMONIAL 

O balanço patrimonial deve apresentar, respeitada a 
legislação, no mínimo, as seguintes contas: 

(a) caixa e equivalentes de caixa;  

(b) clientes e outros recebíveis;  

(c) estoques;  

(d) ativos financeiros (exceto “a”, “b” e “g”); 

(e) total de ativos classificados como disponíveis para venda 
(NBC TG 38) e ativos à disposição para venda (NBC TG 31);  

(f) ativos biológicos;  
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Cont.: 

(g)investimentos avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial;  

(h) propriedades para investimento;  

(i) imobilizado;  

(j) intangível;  

(k) contas a pagar comerciais e outras;  

(l) provisões;  
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Cont.:  

(m)  obrigações financeiras (exceto “k” e “l”);  

(n) obrigações e ativos relativos à tributação corrente (NBC TG 
32);  

(o) impostos diferidos ativos e passivos (NBC TG 32);  

(p) obrigações associadas a ativos à disposição para venda (NBC 
TG 31); 

(q) participação de não controladores apresentada de forma 
destacada dentro do patrimônio líquido; e  

(r) capital integralizado e reservas e outras contas atribuíveis aos 
proprietários da entidade. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

A entidade deve apresentar contas adicionais, 
cabeçalhos e subtotais nos balanços patrimoniais 
sempre que sejam relevantes para o entendimento da 
posição financeira e patrimonial da entidade 

Na situação em que a entidade apresente 
separadamente seus ativos e passivos circulantes e 
não circulantes, os impostos diferidos ativos 
(passivos) não devem ser classificados como ativos 
circulantes (passivos circulantes) 
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 DISTINÇÃO ENTRE CIRCULANTE E  
NÃO CIRCULANTE 

A entidade deve apresentar ativos circulantes e 
não circulantes, e passivos circulantes e não 
circulantes, como grupos de contas separados no 
balanço patrimonial 

A entidade deve divulgar o montante esperado a 
ser recuperado ou liquidado em até doze meses 
ou mais do que doze meses, após o período de 
reporte, para cada item de ativo e passivo 
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ATIVO CIRCULANTE 

O ativo deve ser classificado como circulante quando 
satisfizer qualquer dos seguintes critérios: 

(a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido 
ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da 
entidade;  

(b) está mantido essencialmente com o propósito de ser 
negociado;   

(c) espera-se que seja realizado até doze meses após a data do 
balanço; ou 

(d) é caixa ou equivalente de caixa (NBC TG 03), a menos que sua 
troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada 
durante pelo menos doze meses após a data do balanço.   
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ATIVO CIRCULANTE 

Todos os demais ativos devem ser classificados 
como não circulante 

O ativo não circulante deve ser subdividido em: 

Realizável a longo prazo 

Investimentos 

Imobilizado 

Intangível 
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PASSIVO CIRCULANTE 

O passivo deve ser classificado como circulante quando 
satisfizer qualquer dos seguintes critérios:   

(a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da 
entidade;   

(b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado; 

(c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do 
balanço; ou  

(d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do 
passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço 

Todos os outros passivos devem ser classificados como 
não circulantes 
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 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

ABRANGENTE  
A entidade deve apresentar todos os itens de 
receita e despesa reconhecidos no período em 
duas demonstrações:  

Demonstração do resultado do período; e  

Demonstração do resultado abrangente do 
período. 
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 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

A demonstração do resultado do período deve, no 
mínimo, incluir as seguintes rubricas, obedecidas 
também as determinações legais: 

(a) receitas; 

(b)custo dos produtos, das mercadorias ou dos 
serviços vendidos; 

(c) lucro bruto; 

(d)despesas com vendas, gerais, administrativas e 
outras despesas e receitas operacionais; 
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 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Cont.: 

(e)parcela dos resultados de empresas investidas 
reconhecida por meio do método de equivalência 
patrimonial; 

(f) resultado antes das receitas e despesas 
financeiras; 

(g) despesas e receitas financeiras; 

(h) resultado antes dos tributos sobre o lucro; 

(i) despesa com tributos sobre o lucro; 

(j) resultado líquido das operações continuadas; 
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 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Cont.: 

(k) valor líquido dos seguintes itens: 

(i) resultado líquido após tributos das operações 
descontinuadas;   

(ii)resultado após os tributos decorrente da 
mensuração ao valor justo menos despesas de 
venda ou na baixa dos ativos ou do grupo de ativos 
à disposição para venda que constituem a unidade 
operacional descontinuada. 

(l) resultado líquido do período. 
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 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
ABRANGENTE 

A demonstração do resultado abrangente deve, 
no mínimo, incluir as seguintes rubricas: 

(a) resultado líquido do período; 

(b)cada item dos outros resultados abrangentes 
classificados conforme sua natureza (exceto montantes 
relativos ao item (c); 

(c)parcela dos outros resultados abrangentes de 
empresas investidas reconhecida por meio do método 
de equivalência patrimonial; e  

(d) resultado abrangente do período. 

Ms Karla Carioca 



OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES 

Compreendem os seguintes itens: 

(a) variações na reserva de reavaliação quando permitidas 
legalmente (NBC TG 27 e a NBC TG 04);  

(b) ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com 
benefício definido  (NBC TG 33); 

(c)ganhos e perdas derivados de conversão de 
demonstrações contábeis de operações no exterior (NBC TG 
02);  

(d) ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros 
disponíveis para venda (NBC TG 38); 

(e) efetiva parcela de ganhos ou perdas de instrumentos de 
hedge em hedge de fluxo de caixa (NBC TG 38).  
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 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

ABRANGENTE  
A entidade não deve apresentar rubricas ou itens 
de receitas ou despesas como itens 
extraordinários, quer na demonstração do 
resultado abrangente, quer na demonstração do 
resultado do período, quer nas notas explicativas 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES  
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

A demonstração das mutações do patrimônio líquido 
inclui as seguintes informações: 

(a)o resultado abrangente do período, apresentando 
separadamente o montante total atribuível aos 
proprietários da entidade controladora e o montante 
correspondente à participação de não controladores;  

(b) para cada componente do patrimônio líquido, os 
efeitos da aplicação retrospectiva ou da 
reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo 
com a NBC TG 23; 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES  
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Cont.: 

(c) para cada componente do patrimônio líquido, a 
conciliação do saldo no início e no final do período, 
demonstrando-se separadamente as mutações 
decorrentes:  

(i) do resultado líquido;  

(ii) de cada item dos outros resultados abrangentes; e  

(iii) de transações com os proprietários realizadas na 
condição de proprietário, demonstrando 
separadamente suas integralizações e as distribuições 
realizadas.  
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES  
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

    Reservas de lucros         

  
Capital 

social 

Reserva 

legal 

Reserva 

estatutária 

Reserva para 

contingências 

Reserva 

de 

retenção 

de lucros 

Reserva 

de 

incentivos 

fiscais 

Ajustes de 

avaliação 

patrimonial 

Prejuízos 

acumulados 

Lucro / 

(prejuízo) 

do 

exercício 

Total 

Saldo no início do período X X X X X X X (X) X X 

Aumento de capital                     

Constituição reserva estatutária e contingências                     

Resultado do exercício                     

Absorção do prejuízo acumulado                     

Constituição de reserva legal                     

Transferência para reserva de incentivos fiscais                     

Destinação de dividendos                     

Transferência para reserva de retenção de lucros                     

Ajuste de avaliação patrimonial                     

Saldo no final do período X X X X X X X (X) X X 

X 
X X 

X 
(X) X 
(X) X 
(X) X 
(X) 
(X) X 

X 



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

A informação sobre fluxos de caixa proporciona 
aos usuários das demonstrações contábeis uma 
base para avaliar a capacidade da entidade para 
gerar caixa e seus equivalentes e as necessidades 
da entidade para utilizar esses fluxos de caixa 

A NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 
define os requisitos para a apresentação da 
demonstração dos fluxos de caixa e respectivas 
divulgações 
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NOTAS EXPLICATIVAS  

As notas explicativas devem:  

(a) apresentar informação acerca da base para a 
elaboração das demonstrações contábeis e das 
políticas contábeis; 

(b) divulgar a informação requerida pelas normas, 
interpretações e comunicados técnicos que não tenha 
sido apresentada nas demonstrações contábeis; e   

(c) prover informação adicional que não tenha sido 
apresentada nas demonstrações contábeis, mas que 
seja relevante para sua compreensão. 
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NOTAS EXPLICATIVAS  

As notas devem ser apresentadas, tanto quanto 
seja praticável, de forma sistemática 

Cada item das demonstrações contábeis deve ter 
referência cruzada com a respectiva informação 
apresentada nas notas explicativas 
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NOTAS EXPLICATIVAS  

As notas explicativas são normalmente 
apresentadas pela ordem a seguir, no sentido de 
auxiliar os usuários a compreender as 
demonstrações contábeis e a compará-las com 
outras entidades:  

(a) declaração de conformidade com as normas, 
interpretações e comunicados técnicos do CFC;   

(b) resumo das políticas contábeis significativas 
aplicadas;  
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NOTAS EXPLICATIVAS  

Cont.:  

(c) informação de suporte de itens 
apresentados nas demonstrações contábeis 
pela ordem em que cada demonstração e cada 
rubrica sejam apresentadas; e 
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NOTAS EXPLICATIVAS  

Cont.:  

(d) outras divulgações, incluindo: 

(i) passivos contingentes (NBC TG 25) e 
compromissos contratuais não reconhecidos; e  

(ii) divulgações não financeiras, por exemplo, os 
objetivos e políticas de gestão do risco financeiro 
da entidade (NBC TG 40).  
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NOTAS EXPLICATIVAS  

A entidade deve divulgar no resumo de políticas 
contábeis significativas: 

(a) a base (ou bases) de mensuração utilizada(s) 
na elaboração das demonstrações contábeis; e 

(b) outras políticas contábeis utilizadas que sejam 
relevantes para a compreensão das 
demonstrações contábeis. 
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DÚVIDAS? 
PERGUNTAS? 
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