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AS NOVAS NORMAS CONTÁBEISAS NOVAS NORMAS CONTÁBEIS

Neste trabalho tentarei elucidar as principais mudanças provocadas na 

forma de ver e analisar as Demonstrações e Classificações Demonstrações e Classificações 

ContábeisContábeis, adotadas a partir de 2008 pela publicação da Lei 

11638/MP449 e Lei 11941.



Até 31/12/2007 a maioria das empresas Brasileiras, misturavam 

contabilidade Fiscal (motivadas pela elevada Carga Tributada do Brasil), 

com a contabilidade de fato (Contabilidade que reflete realmente os atos e 

fatos ocorridos na empresa) e que atendem as normas Internacionais de 

Contabilidade I.F.R.S (Internacional Financial Reporting Standard) em 

vigor desde 2006.

1-  ASPECTO POSITIVO:1-  ASPECTO POSITIVO:



Hoje ou melhor, a partir de Janeiro de 2008 a contabilidade visa 

exclusividade demonstrar aos Investidores e a Sociedade a Real 

situação Econômica e Financeira das empresas e não mais atender a 

fiscalização.



O que vem a ser isso? Nada mais é que, as normas Contábeis 

Internacionais, Apresentadas de forma Estruturadas e demonstradas nos 

Balanços das empresas Brasileiras.

2- C.P.C : Comitê de Pronunciamentos 2- C.P.C : Comitê de Pronunciamentos 
ContábeisContábeis



3- Novos conceitos que deverão nortear os 3- Novos conceitos que deverão nortear os 
ProfissionaisProfissionais

  de Contabilidade a partir de 2008.de Contabilidade a partir de 2008.

A classificação contábil deve se pautar na conjugação do Fato 

Econômico , Atividade e Equidade.

As demonstrações contábeis legais não são mais elaboradas 

prioritariamente para atender o fiscal, mas o investidor e o financiador.

As demonstrações contábeis deve refletir o preço justo do Patrimônio 

na data do Balanço e a capacidade de Geração de Caixa da Empresa.



Os balanços a partir de 31/12/2010 tem que ser comparativo ou seja é 

obrigatório estar também expresso o Balanço do Ano anterior, ter nota 

explicativa e falar se atende ou não o CPC 26 e demais CPC (s) que a 

empresa está obrigada .
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