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Introdução: Com o avanço da gestão empresarial e da movimentação na economia
mundial, fomentada pela globalização, as empresas estão sentindo a necessidade de
evoluir e se adaptar às tendências do mercado, para facilitar o entendimento de seus
usuários. Vários países estão aderindo às novas normas internacionais de
contabilidade. As normas implantadas foram IAS (International Accounting Standards)
e IFRS (International Financial Reporting Standards) e vem com o propósito de
padronizar o sistema contábil dos países membros, onde todos possam se relacionar de
única forma e este pode ser um fato favorável para a gestão das empresas na tomada de
decisão. Objetivo: As normas IAS1 (International Accounting Standards 1) e IFRS1
(International Financial Reporting Standards 1) foram implantadas no Brasil para
auxiliar os usuários da contabilidade nas tomadas de decisões. A pesquisa teve como
objetivo geral analisar comparativamente as Normas IAS1 e IFRS1 do Financial
Accounting Standards Board (FASB). Metodologia: Quanto à problemática, a pesquisa
é considerada qualitativa. Este tipo de abordagem permite inferir aspectos que
destacam características dos fenômenos analisados. Quanto ao objetivo, o estudo
caracteriza-se como pesquisa Exploratória que tem como objetivo proporcionar maior
entendimento sobre o problema. Os instrumentos de pesquisa são aqueles necessários
ao desenvolvimento do estudo e por se tratar de cunho bibliográfico e documental, a
revisão teórica e os documentos se limitam às Normas IAS1 e IFRS1. Resultados: A
comparação entre as normas foi realizada por estrutura pré-determinadas apresentadas
no sumário de cada norma e estas em comparação aos CPCs 26 e 37 para facilitar sua
compreensão. Inicialmente tomou-se por base o escopo de cada norma. A IFRS 1 trata
de adoção das normas  contábeis pela primeira vez em que as empresas elaborarão suas
demonstrações contábeis, é diferente da IAS 1, que trata do formato, do conteúdo e da
apresentação das Demonstrações Contábeis preparadas de acordo com o IFRS para
empresas que já elaboram pela segunda vez ou mais suas demonstrações contábeis.
Estas normas requerem que as empresas cumpram todas as demais IFRS vigentes no
final de seu primeiro período de reporte que lhe sejam aplicáveis. Na avaliação de
ativoss as normas fazem com que as empresas reportem às IFRS que tratam do
assunto. Nota-se uma diferença entre as normas no sentindo de que a IFRS1 se
preocupa com a avaliação do ativo em termos de mensuração, enquanto que a IAS1
mais com aspectos formais das informações do ativo. De forma análoga a avaliação
dos elementos do passivo segue a regra geral do ativo, ou seja, comparações entre
qualidade da informação e aspectos formais de mensuração. Conclusão: Pelos
levantamentos evidencia-se que quanto ao escopo e objetivos das normas elas são
diferentes. No que se trata de reconhecimento, avaliação e mensuração de ativos e
passivos são iguais. Dá para notar que a IAS1 é complementar à IFRS quanto à
continuidade de apresentação das demonstrações contábeis em padrão internacional.
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