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O que muda com o IFRS



Lei 6.404/76

Balanço Patrimonial

Demonstração de Resultado do 
Exercício

Demonstração de Lucros 
(Prejuízos)  Acumulados ou 
Dem. das Mutações do PL

Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos

Notas Explicativas

Lei 11.638/07

Balanço Patrimonial

Demonstração de Resultado do 
Exercício e Abrangente

Dem. das Mutações do PL

Demonstração dos Fluxos de 
Caixa (cias abertas/fechadas 

com PL > R$ 2 MM)

Demonstração do Valor 
Adicionado (cias. abertas)

Notas Explicativas

Demonstrações contábeis obrigatórias



Conjunto completo das demonstrações financeiras

Balanço Patrimonial



• As demonstrações financeiras obrigatórias (CPC26):

– Balanço Patrimonial (BP)

– Demonstração de Resultados do Exercício (DRE)

– Demonstração dos Resultados Abrangentes (DRA)

– Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL)

– Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

– Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

– Notas explicativas

• Outros relatórios financeiros:

– Relatório da Administração

– Balanço Social, Balanço Ambiental, etc

Demonstrações contábeis obrigatórias



A Contabilidade é um artefato útil em uma empresa por:

a) Traçar seu core business.

b) Demonstrar sua missão, seus valores e seus objetivos.

c) Detalhar e analisar o ambiente organizacional.

d) Fazer uma comparação dos principais concorrentes.

e) Gerar informações para a tomada de decisões.

Quiz 1

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



A Contabilidade pode ser compreendida e caracterizada sob todas as óticas abaixo, exceto:

a) Ferramenta de controle.

b) Unidade organizacional da empresa.

c) Produtora de informação relevante à tomada de decisões.

d) Ramo do conhecimento, que possui seu próprio objeto de estudo.

e) Departamento independente cuja produção é voltada apenas para o uso do próprio
departamento.

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

Quiz 2



Analise as afirmações a seguir:

I. São exemplos de usuários externos os investidores, os governos e os bancos.

II. São exemplos de usuários internos a presidência, a diretoria, os empregados e os principais
clientes.

III. Para usuários externos a informação contábil é sob medida e para usuários internos a
informação é padronizada.

IV. A Contabilidade Societária cuida do processo de elaboração de informação contábil cuja
principal finalidade é atender o usuário externo.

V. Usuário interno é qualquer agente que participa do processo de gestão da entidade e tem
acesso às informações necessárias para decidir o caminho a ser seguido pela organização.

Estão corretas as assertivas:

a) I, IV e V

b) I, III e V

e) I, II, IV e Vc) II, III e IV

d) II, III e V

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

Quiz 3



O patrimônio líquido pode ser definido como:

a) O montante dos lucros obtidos pelos acionistas.

b) O valor dos investimentos realizados pelos acionistas.

c) A somatória de todas as origens de recursos da entidade.

d) O valor total do patrimônio deduzido dos bens e direitos.

e) O valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os passivos.

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

Quiz 4



Princípios Contábeis

1. Continuidade operacional (going concern)

2. Regime de competência

3. Relevância e agregação

4. Compensação

5. Frequência da apresentação

6. Informações comparativas

7. Consistência na apresentação



Assinale a alternativa incorreta sobre Continuidade Operacional:

a. O conceito de “Continuidade Operacional” diz que a empresa deve continuar em atividade
pelos próximos 5 anos sem apresentar resultados negativos(prejuízos).

b. Quando a administração de uma entidade fizer suas demonstrações financeiras, deve avaliar
a capacidade de uma entidade em continuar em operação.

c. Quando a administração tiver dúvidas em relação à capacidade de uma entidade continuar
em operação, deverá divulgar essas incertezas.

d. Quando uma entidade não elaborar demonstrações financeiras com base na continuidade
operacional, deverá divulgar esse fato juntamente com a base em que elaborou as
demonstrações.

Quiz 5


