DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS,
ASPECTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS e
ATRIBUTOS DE JULGAMENTO

• Características Qualitativas Fundamentais
Durante a elaboração das demonstrações contábeis, devem existir obrigatoriamente duas
características qualitativas fundamentais que são úteis aos usuários da informação, e
descrita por muitos como fundamental para a elaboração contábil, que são elas:

•

Relevância

Caracterizada como aquela que diz respeito à influência de uma informação contábil na
tomada de decisões. As informações são relevantes quando fazem as diferença nas
decisões econômicas dos usuários, ajudando-os a avaliar o impacto de eventos passados
ou corrigindo as suas avaliações anteriores (valor confirmatório), ou ajudando-os nos
processos para predizer resultados futuros (valor preditivo). A relevância depende da
natureza e também da materialidade (tamanho) do item em discussão.

•

Representação fidedigna

No caso de estimativa, ela é considerada como tendo representação fidedigna se, além
disso, o montante for claramente descritivo como sendo estimativa e se a natureza e as
limitações do processo forem devidamente relevadas. Em suma, recomenda-se aquela que
diz respeito a três atributos:
A informação precisa ser completa. Para ser completa, precisa conter o necessário para
que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado.
A informação precisa ser neutra. Para se neutra, precisa estar desprovida de viés na
seleção ou na apresentação, não podendo ser distorcida para mais ou para menos
A informação precisa ser livre de erro. Não significa, contudo, total exatidão, mas sim que
o processo para a obtenção da informação tenha sido selecionado e aplicado livre de erros.
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• Características Qualitativas Acessórias
As características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante e
que é representada como fidedignidade são: comparabilidade, verificabilidade,
tempestividade e compreensibilidade,
•

Comparabilidade

É a característica que permite a identificação e compreensão de similaridades e diferenças
entre os intens. É diferente da consistência que significa aplicação dos mesmos métodos
para os mesmos itens. Comparabilidade é o objetivo, enquanto que a consistência é um
auxílio na obtenção desse objetivo. Comparabilidade implica também em fazer com que as
coisas diferentes não pareçam iguais ou coisas iguais não pareçam diferentes.
•

Verificabilidade

Implica em diferentes observadores que possam chegar a um consenso sobre o retrato de
uma realidade econômica, podendo em certas circunstâncias, representar uma faixa de
possíveis montantes com as suas respectivas probabilidades. Pode ser direta ou indireta e,
às vezes, se restringir à análise das premissas subjacentes a uma estimativa sobre o futuro.
•

Tempestividade

Significa estar a informação disponível a tempo de influenciar o usuário em sua tomada de
decisão.
•

Compreensibilidade

Significa que a classificação, a caracterização e a apresentação da informação são feitas
com clareza e concisão, tornando-a compreensível. Mas não é admissível a exclusão da
informação complexa e não facilmente compreensível se isso tornar o relatório incompleto
e distorcido.

Uma dedução relevante refletida nos relatórios contábil-financeiros é a necessidade de
serem elaborados na presunção de que o usuário tem conhecimento razoável de negócios
que age diligentemente, mas isso não exclui a necessidade de ajuda de um consultor para
fenômenos complexos.
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• Características Quantitativas
São aqueles elementos referentes aos valores que compõe, as demonstrações patrimoniais
e que são registrados na contabilidade, esses valores são expressados pela riqueza da
empresa e pelas suas obrigações a serem pagas.

• Elementos obrigatórios nas demonstrações contábeis1
Ativo - É a parte do balanço patrimonial onde se localiza os bens e direitos das
empresas, possuindo valores econômicos e podendo ser convertido em dinheiro (no caso
de venda dos ativos imobilizados)

Passivo - É a parte do balanço patrimonial onde se localiza as obrigações da
empresa, ou seja, as dívidas que a empresa tem com terceiros, sejam eles fornecedores ou até
mesmo para a compra de um ativo, se classificam em passivo circulante para obrigações que
vencem dentro do ano, e passivo não circulante para as obrigações que vencem nos anos
posteriores.
Patrimônio líquido - Onde fica localizado o capital social da empresa, e abrange
também os lucros ou prejuízos acumulados no período.

Receitas - É o resultado econômico obtido pela empresa ao decorrer do período
contábil, ou seja, e quanto a empresa faturou no ano através da sua atividade econômica.

Despesas - São decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil
sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultem
em decréscimo do patrimônio líquido.
Assista um vídeo sobre a composição dos bens e direitos no Ativo:

http://v3.webcasters.com.br/Login.aspx?codTransmissao=391638&LoginExterno=urllogada
@estacio.br&SenhaExterno=1234

1 Os Balanços Patrimoniais têm nas suas evidencias de garantia o DNA dos registros de valores para (futuros
investimentos), bem como, para novos investidores que se interessarão pelos seus lucros. Portanto, podemos
diagnostica-lo como um documento tradicional pelos seus aspectos atributivo e numérico, conjugando os aspectos
fundamentais e de melhoria na sua apresentação.
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