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Relatorio do Auditor Independente sobre as Demonstra^des Financeiras

Aos Administradores da
Caixa de Assistencia dos Advogados Sefao do Parana 
Curitiba - PR

Opiniao

Examinamos as demonstragdes financeiras da Caixa de Assistencia dos Advogados Se^ao do 
Parana que compreendem o balango patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstracoes do resultado, das muta?6es do patrimonio social e dos fluxos de 
caixa para o exercicio findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais politicas contabeis.

Em nossa opiniao, as demonstragoes financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posi^ao patrimonial e financeira da Caixa de Assistencia 
dos Advogados Se^ao do Parana em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
opera^oes e os seus fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, de acordo com as 
praticas contabeis adotadas no Brasil, aplicaveis as entidades sem finalidades de lucres (ITG 
2002 e NBTTG 1000).

Base para Opiniao

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estao descritas na 
se$ao a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstracoes 
financeiras". Somos independentes em rela?ao a Entidade de acordo com os principios eticos 
relevantes previstos no Codigo de Etica Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades eticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidencia de 
auditoria obtida e suficiente e apropriada para fundamentar nossa opiniao.

Enfase

Estoques

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo dos estoques registrados na contabilidade da Caixa de 
Assistencia dos Advogados Se^ao do Parana representa R$ 221 Mil. Nao foi possfvel o 
acompanhamento dos procedimentos de contagens ffsicas para o exercicio findo em 31 de 
dezembro de 2018.

Responsabilidade da Administra^ao pelas Demonstrafoes Financeiras

A administra^ao e responsavel pela elaboragao e adequada apresenta?ao das demonstrates 
financeiras de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, aplicaveis as entidades 
sem finalidade de lucres (ITG 2002 e NBC TG 1000), e pelos controles internes que ela 
determinou como necessarios para permitir a elaboragao de demonstrates financeiras livres 
de distorgao relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
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Na elaboragao das demonstragoes financeiras, a administragao e responsavel pela avaliagao 
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicavel, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contabil na elaboragao 
das demonstragbes financeiras, a nao ser que a administragao pretenda liquidar a Entidade ou 
cessar suas operagoes, ou nao tenha nenhuma aiternativa realista para evitar o encerramento 
das operagoes.

Os responsaveis pela administragao da Entidade sao aqueles com responsabilidade pela 
supervisao do process© de elaboragao das demonstragbes financeiras.

Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstragbes Financeiras

Nossos objetivos sao obter seguranga razoavel de que as demonstragbes financeiras, tomadas 
em conjunto, estao livres de distorgao relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatbrio de auditoria contendo nossa opiniao. Seguranga razoavel e urn alto 
nivel de seguranga, mas nao uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorgbes 
relevantes existentes. As distorgbes podem ser decorrentes de fraude ou erro e sao 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possamjnfluenciar, dentro 
de uma perspectiva razoavel, as decisbes economicas dos usuarios tomadas com base nas 
referidas demonstragbes financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Alem disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorgao relevante nas demonstragbes financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidencia de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opiniao. O risco de nao detecgao 
de distorgao relevante resultante de fraude e maior do que o proveniente de erro, ja que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internes, conluio, falsificagao, omissao ou 
representagbes falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, mas, nao, com o objetivo de 
expressarmos opiniao sobre a eficacia dos controles internos da Entidade.

- Avaliamos a adequagao das politicas contabeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contabeis e respectivas divulgagbes feitas pela administragao.

- Concluimos sobre a adequagao do uso, pela administragao, da base contabil de continuidade 
operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relagao a eventos ou condigbes que possam levantar duvida significativa em relagao a 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atengao em nosso relatbrio de auditoria para as: respectivas 
divulgagbes nas demonstragbes financeiras ou incluir modificagao em nossa opiniao, se as 
divulgagbes forem inadequadas. Nossas conclusbes estao fundamentadas nas evidencias de 
auditoria obtidas ate a data de nosso relatbrio. Todavia, eventos ou condigbes futuras 
podem levar a Entidade a nao mais se manter em continuidade operacional.

k
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- Avaliamos a apresentagao geral, a estrutura e o conteudo das demonstragoes financeiras, 

inclusive as divulgagoes e se as demonstra?oes financeiras representam as correspondentes 
transa^oes e os eventos de maneira compativel com o objetivo de apresentagao adequada.

Comunicamo-nos com os responsaveis pela administra?ao a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da epoca da auditoria e das constata$6es significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiencies significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Curitiba, 04 de abril de 2019.
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Caixa de Assistencia dos Advogados do Parana

Curitiba - PR

Balance Patrimonial

Ativo

Em Milhares de Reals 
31 de 

Dezembro 
de 2018

31 de 
Dezembro 
de 2017

Circulante 4.272 8.143

Caixa e Equivaientes de Caixa 
Contas a Receber de Clientes 
Adiantamentos a Funcionarios e Terceiros 
Tributos a Recuperar 
Estoques
Outros Direitos Realizaveis

7.7403.675
70 41

125297
6

221 223
89

18.519 13.404Nao Circulante 

Realizavel a Longo Prazo 95423
t

95423Partes Relacionadas - Ativo

13.30918.096Imobilizado

21.54722.791Total do Ativo

Passive e Patrimonio Liquido

31 de 
Dezembro 
de 2017

31 de 
Dezembro 
de 2018

365391Circulante

Fornecedores
Obriga?6es Sociais e Trabalhistas 
Obrigagoes Fiscais e Tributarias 
Provisao p/Ferias e Encargos 

Outras Contas a Pagar

88105
4261
122
98111

125112

80Nao Circulante 
Provisao para Contingencias 80

21.17422.400Patrimonio Liquido

Patrimonio Social 
Superavitdo Exercicio

19.497
1.677

21.174
1.226

21.54722.791Total do Passive e Patrimonio Liquido
K

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstragoes financeiras)
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Caixa de Assistencia dos Advogados do Parana

Curitiba - PR

Demonstracao do Resuitado

Em Milhares de Reals 
Periodos

01/jan./18 01/jan./17
a a

30/dez./18 30/dez./17
12.294Receita Operacionai Liquida 

Custo dos Services Prestados 
Lucro Bruto

(Despesas)/Receitas Operacionais

Despesas Gerais e Administrativas 
Despesas com Pessoal 
Despesas com Tributos 
Beneficios Recebidos 
Servigos Medicos 
Outros Ganhos/(Perdas) Liquidos

Resuitado Antes das Receitas e Despesas Financeiras

Receitas Financeiras 
Despesas Financeiras

Resuitado antes do Imposto de Renda 
e da Contribuigao Social

14.639
(976) (953)

13.663 11.341
(12.688) (10.184)

(7.903)
(3.071)

(177)
(1.652)

(199)

(6.258)
(2.467)

(52)
(1.374)

(190)
314 157
975 1.157

458 709
(188)(207)

1.226 1.678

1.226 1.678Superavitdo Exercicio

Demonstracao do Resuitado Abrangente

Em Milhares de Reals 
Periodos

01/jan./18 01/jan./17
aa

31/dez./18 31/dez./17
1.678(Prejuizo)/Lucro Liquid© do Exercicio 

Movimentacao do Exercicio 

Resuitado Abrangente do Exercicio

1.226
00

1.226 1.678

R

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstragoes financeiras)
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Caixa de Assistencia dos Advogados do Parana

Curitiba - PR

Demonstratao das Muta^oes do Patrimonio Lfquido

Em Miihares de Reals

Superavit do 
Exercicio

Patrimonio
Social

TotalsEventos

Saldos Iniciais em is de Janeiro de 2017 2.895 19.49616.601

(2.895) 0Incorporate Superavit Exercicio Anterior 

Superavit do Exercicio

2.895

1.678 1.678

21.174Saldos Finals em 31 de dezembro de 2017 19.496 1.678

(1-678) 01.678Incorporate Superavit Exercicio Anterior 

Ajustes de Exercicios Anteriores 

Superavit do Exercicio

0

1.2261.226

1.226 22.400Saldos Finals em 31 de dezembro de 2018 21.174

*

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrates financeiras)
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Caixa de Assistencia dos Advogados do Parana

Curitiba-PR

Demonstragao dos Fluxos de Caixa 
(M6todo Indireto)

Em Milhares de Reals 
Penodos

01/jan./18 01/jan./17
a a

31/dez./18 31/dez./17

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Superavit do Exercicio 
Ajustes por:

Alienagao de Imobilizado 
Depreciagao/Amortizagao 
Provisao p/ Fertas e Encargos 
Provisao p/ Contingencias 
Ajuste de Exercicios Anteriores

Resultado Ajustado

(Aumento)/Redugao dos Ativos 
Contas a Receber de Clientes 
Tributos a Recuperar 
Estoques
Outros Direitos Realizaveis

Aumento/(Redugao) dos Passives 
Fornecedores
Obrigagoes Fiscais e Tributarias 
Salarios e Ordenados a Pagar 
Outras Contas a Pagar

Caixa Liquido Proveniente das Atividades Operacionais

1.6781.226

67220
262 175

13 23
(60)(8)

00

1.713 1.883

(29) 116
6 1
2 171

(8)(1)

6617
(10) 10

19 42
(13) 30

2.3111.704

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Aplicagoes no Imobilizado e Intangivel 
Aplicagoes em Investimentos 
Adiantamentos a Funcionarios e Fornecedores 
Caugoes e Depositos

Caixa Liquido Usado nas Atividades de Investimento

(5.269) (633)
00

(86)(172)
0 60

(5.441) (659)

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

(328) 0Partes Relacionadas

(328) 0Caixa Liquido Usado nas Atividades de Financiamento

(4.065) 1.652Aumento Liquido/(Diminuigao) de Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Penodo 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Penodo

6.088
7.740

7.740
3.675

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstragoes financeiras)



■ ■

MULLERPREI1'
H 9

Caixa de Assistencia dos Advbgados do Parana

Curitiba - PR

Notas Explicativas as Demonstra^des Financeiras do 
Exercicio Findo em 31 de Dezembro de 2018

{Valores em Milhares de Reals)

Nota 1. lnforma?6es Gerais

A "Caixa de Assistencia dos Advogados do Parana" foi criada por deliberagao da 
Assembleia Geral dos Advogados da Seccional do Parana da Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB/PR, realizada no dia 29 de Janeiro de 1943, designada tambem pela sigla 
CAA/PR e regida pelo Decreto Lei n? 4.563, de 11 de agosto de 1942, regulamentado 
pelo Decreto n9 11.051, de 08 de dezembro de 1942, pela Lei n9 8.906 de 04 de julho 
de 1994, pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, pelo Regimento 
Interne da OAB/PR, por estatuto proprio e pelas demais normas pertinentes.

A CAA/PR e entidade beneficente sem fins lucrativos, com personalidade juridica e 
patrimonio proprio, dotada de autonomia administrativa e financeira e constitui 
servigo publico federal, nos termos dos artigos 45, § 59 e 62 da Lei n9 8.906, de 
04/jul./94.

A CAA/PR tern por finalidade, dentro das possibilidades de seu orgamento:

a) Prestar assistencia aos advogados inscritos na OAB/PR e, eventualmente, a seus 
dependentes, na forma da legislagao especifica e das disposigoes do Estatuto, 
condicionada a regularidade do pagamento, pelo advogado, de anuidades a 
OAB/PR, e disponibilidade de recursos;

b) Podera promover gestoes junto a empresas comerciais ou prestadoras de servigos, 
com vistas a obter atendimento diferenciado ou descontos em pregos para os 
advogados, limitando sua participagao em divulgar as ofertas obtidas, cabendo ao 
advogado usuario responsabilizar-se pelo entendimento direto com essas 
empresas e responder pessoalmente por encargos que assumir;

c) Podera promover a seguridade complementar, em beneficio dos advogados 
inscritos nos termos do artigo 62, paragrafo 29 da Lei n9 8.906, de 04 de julho de 
1994; e

A CAA/PR tern bandeira e simbolo proprios, definidos por sua Diretoria.

A CAA/PR Integra a Coordenagao Nacional das Caixas de Assistencia dos Advogados 
do Brasil - CONCAD, orgao de representagao nacional com sede em Brasilia, DF, junto 
ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

A CAA/PR tern prazo de duragao indeterminado e, em caso de sua extingao, seu 
patrimonio se incorpora ao da Segao do Parana da Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB/PR.

A Emissao das demonstragSes financeiras foi autorizada pela Administragao em 04 de 
abril de 2019.



nsim MULLERPREI
10

Nota 2. Base de Preparagao das Demonstragdes Financeiras

As demonstragoes financeiras estao sendo apresentadas e elaboradas de acordo com 
as praticas contabeis adotadas no Brasil, apiicaveis as entidades sem finalidade de 
lucres, aprovadas pela ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucres, do Conselho 
Federal de Contabilidade e a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Medias 
Empresas.

A prepara^ao das demonstragoes financeiras requer o uso de certas estimativas 
contabeis criticas e tambem o julgamento da administragao no processo de aplicagao 
das politicas contabeis da entidade.

Nota 3. Resumo das Principais Politicas Contabeis

As principais politicas adotadas para a elaboragao das demonstragoes financeiras 
foram observadas pelo regime de competencia, conforme regulamentado pela 
legislagao vigente, sendo que os direitos e obrigagoes da Entidade encontram-se 
apresentados em conformidade com os seus efetivos valores reais.

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparagao das demonstragoes 
financeiras, ressaltamos:

a) Apuragao do Resultado

O resultado e apurado pelo regime de competencia. Os rendimentos e encargos 
incidentes sobre os Ativos e Passives Circulates estao reconhecidos no resultado.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Sao classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerario em especie e 
depositos bancarios disponiveis.

c) Estoques

Os estoques estao avaliados pelos custos medios de aquisigao, os quais nao superam 
os pregos de mercado.

d) Contas a Receber de Clientes

Referem-se aos valores a receber da OAB Cota Estatutaria, bem como a valores a 
receber atraves de cartoes de Credito e Cheques, referentes as vendas realizadas nas 
farmacias do CAA/PR.

e) Imobilizado

Esta demonstrado ao custo de aquisigao, ajustado por depreciagoes acumuladas, 
calculadas pelo metodo linear, a taxas estabelecidas em fungao de vida util, fixados 
por especie de bens.



il MULLERgPREIa 11

f) Passive Circulante

Demonstrado por valores conhecidos ou calculaveis, inciuindo, quando apiicavel, os 
encargos e as variagoes monetarias incorridas.

g) Provisoes para Ferias e Encargos

Foram constituldas provisoes para ferias para cobertura prevista das obrigagoes 
relatives a ferias vencidas e proporcionais com os respectivos encargos.

Nota 4. Gestao de Risco Financeiro

4.1 Consideragoes Gerais e Poh'ticas

A Sociedade contrata operagoes envoivendo instrumentos financeiros, todos 
registrados em contas patrimoniais, com o objetivo de reduzir sua exposigao a riscos 
de moeda e de taxa de juros, bem como de manter sua capacidade de investimentos 
e estrategia de crescimento. Sao contratadas aplicagoes financeiras. A administragao 
dos riscos e a gestao dos instrumentos financeiros sao realizadas por meio de 
politicas, definigao de estrategias e implementagao de sistemas de controle, os quais 
estabelecem limites e alocagao de recursos em instituigoes financeiras.

Os procedimentos de tesouraria definidos pela politica vigente incluem rotinas 
mensais de projegao e avaliagao da Sociedade, sobre as quais se baseiam as decisoes 
tomadas pela Administragao. A Politica de Aplicagoes Financeiras estabelecida pela 
Administragao da Sociedade elege as instituigoes financeiras com as quais os 
contratos podem ser celebrados, alem de definir limites quanto aos percentuais de 
alocagao de recursos e valores absolutes a serem aplicados em cada uma delas.

4.2 Fatores de Riscos Financeiros

As atividades da Sociedade a expoem a diversos riscos financeiros: risco de mercado 
(incluindo risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa 
e risco de prego), risco de credito e risco de liquidez. 0 programa de gestao de risco 
global da Sociedade se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e 
busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Sociedade.

A gestao de risco e realizada pela administragao da Sociedade. A administragao 
identifica, avalia e protege a mesma contra eventuais riscos financeiros. A 
Administragao estabelece principios para a gestao de risco global, bem como para 
areas especificas, risco de taxa de juros, risco de credito e investimento de 
excedentes de caixa.

Nao houve nenhuma alteragao substancial na exposigao aos riscos de instrumentos 
financeiros da Sociedade, seus objetivos, politicas e processes para a gestao desses 
riscos ou os metodos utilizados para mensura-los a partir de periodos anteriores, a 
menos que especificado o contrario nesta nota.
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Risco de Mercado

Risco Cambial

A Sociedade nao apresenta ativos e passives denominados em moeda estrangeira, tao 
logo nao esta exposta ao risco cambial.

Risco de Credito

0 risco de credito e administrado corporativamente. 0 risco de credito decorre de 
caixa e equivalentes de caixa, depositos em bancos e instituigoes financeiras, bem 
como de exposi?6es de creditos a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Os 
limites de riscos individuals sao determinados com base em classifica^oes internas ou 
externas de acordo com os limites determinados pela diretoria executiva. A utiliza?ao 
de limites de credito e monitorada regularmente. Nao foi ultrapassado nenhum limite 
de credito durante o exercicio e a administragao nao espera nenhuma perda 
decorrente de inadimplencia dessas contrapartes.

Risco de Liquidez

A previsao de fluxo de caixa e realizada nas unidades operacionais da Sociedade e 
agregada pelo departamento de Finan^as. Este departamento monitora as previsoes 
contmuas das exigencias de liquidez da Sociedade para assegurar que ele tenha caixa 
suficiente para atender as necessidades operacionais. Tambem mantem espa^o livre 
suficiente em suas linhas de credito compromissadas disponiveis a qualquer 
momento, a fim de que a Sociedade nao quebre os limites ou clausulas do 
emprestimo {quando aplicavel) em qualquer uma de suas linhas de credito.

0 excesso de caixa mantido pelas unidades operacionais, alem do saldo exigido para 
administra?ao do capital circulante, e transferido. A administra^ao investe o excesso 
de caixa em contas correntes com incidencia de juros, depositos a prazo e depositos 
de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez 
para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsoes acima 
mencionadas.

Nota 5. Caixa e Equivalentes de Caixa

Side 
Dezembro 
de 2017

Bide 
Dezembro 
de 2018

3 1Caixa Tesouraria
Banco Conta Movimento
Aplicacao Financeira de Liquidez imediata

87 167
3.585 7.572
3.675 7.740
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Em 31 de dezembro de 2018, os Certificados de Depositos Bancarios - CDBs sao 
remunerados por taxas que variam entre 88% e 100,9% do GDI. Os CDBs sao 
classificados pela Administragao da Entidade na rubrica "Caixa e equivalentes de 
caixa", por serem considerados ativos financeiros com possibilidade de resgate 
imediato e sujeitos a urn insignificante risco de mudanga de valor, conforme 
composigao apresentada:

Bide 
Dezembro 
de 2018

31 de 
Dezembro 

de 2017Instituigao Remuneragao
Banco do Brasil 
Caixa Economica Federal

88% a 106% CDI 
100,90% CDI

83 1
3.502 7.571

7.5723.585

Nota 6. Contas a Receber

31 de 
Dezembro 
de 2017

31 de 
Dezembro 
de 2018

Contas a Receber 
Cheques

69 40
11

70 41

Nota 7. Adiantamento a Funcionarios e a Terceiros

31 de 
Dezembro 
de 2017

31 de 
Dezembro 
de 2018

Adiantamento a Funcionarios 
Adiantamentos a Fornecedores

5970
227 66

125297

Nota 8. Estoques

31 de 
Dezembro 
de 2017

31 de 
Dezembro 
de 2018

Estoque Farmacia Curitiba 221 223
221 223

i
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Nota 9. Partes Relacionadas

31 de
Dezembro Dezembro 
de 2018 de 2017

31 de

OABA Cota Estatutaria 
OAB Subse?ao Ponta Grossa

0328
95 95

95423

Nota 10. Imobilizado

0 imobilizado em 31 de dezembro de 2018 esta assim composto:

Depreciacao Residual 
Imobilizado Acumulada 2018

Depreciacao Residual 
Imobilizado Acumulada 2017

(314) 11.697
(104)

Bens
Imoveis
Moveis e Utensilios 
Instalagoes
Maquinas e Equipamentos 
Veiculos
Equipts, de Informatica 
Software
Obras em Andamento
Terrenes
Total

(405) 12.673
(187) 1.976

13.078
2.163

12.011
984 880

>(5) (4)36 31 20 16
7 7 77

(ID(10)220 210 253 242
(105) (56)366 219 163471

(53) (15) 170217 164 185
1.684 1.684 57 57

985 985 77 77
(504) 13.309(765) 18.09618.861 13.812

A seguir esta demonstrada a movimentafao ocorrida no imobilizado da Sociedade no 
penodo de 01 de Janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018:

31 de 
Dezembro

Aquisigoes Baixas Depreciagao Depreciagao de 2018 
1.081 (14)
1.304 (125)

31 de 
Dezembro 
de 2017

Baixa
Imobilizado
Imoveis
Moveis e Utensilios 
Instalagdes
Maquinas e Equipamentos 
Veiculos
Equipts, de Informatica 
Software
Obras em Andamento
Terrenes
Total

(86) (5)11.697 12.673
1.976(86)880 3

(2)16 3117
77

(16)(81) 16 210242 49
(49) 366163 252
(23) (14) 164170 31

1.627 1.68457
98577 908

5.269 (220) (262) 18.09613.309
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Nota 11. Fornecedores

A sociedade possui titulos de fornecedores registrados no passive circulante, (com 
prazo de vencimento em ate 12 meses), conforme apresentado:

31de 
Dezembro 
de 2018

aide 
Dezembro 
de 2017

16Fornecedores Farmacia 
Outros Fornecedores

21
84 72

88105

Nota 12. Obriga^des Socials e Trabaihistas

aide 
Dezembro 
de 2018

aide 
Dezembro 
de 2017

Pensao Judicial 
INSS a Recolher
PIS sobre a Folha de Pagamento

1
4058

2' 2
61 42

Nota 13. Obrigacdes Fiscais e Tributarias

O saldo da conta esta composto da seguinte forma:

31 de 
Dezembro 
de 2018

aide 
Dezembro 
de 2017

IRRF s/ Folha a Recolher
IRRF/CS s/Servigos Prestados- PJ a Recolher
PIS/COFINS a Recolher
ICMS a Recolher
INSS a Recolher

0 7
0 1
0 2

21
01

122

Nota 14. Provisao p/Ferias e Encargos

A seguir estao demonstrados os saldos das provisoes de ferias dos funcionarios, 
posifao em 31/dez./18:

aide
Dezembro 
de 2018

aide 
Dezembro 
de 2017

Provisao p/Ferias 
Provisao de FGTS s/Ferias 
Provisao de INSS s/Ferias

84 73 l
67

20 19
98111
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Nota 15. Outras Contas a Pagar

31 de 
Dezembro 
de 2017

31 de 
Dezembro 
de 2018

Cheques a Compensar 
Honorarios Medicos 
Adiantamento de Clientes Loja 
Aluguel e Condommio a Pagar

31 62
13 4
63 54

5 5
112 125

Nota 16. Provisao para Contingencias

0 saldo em dezembro de 2018 e 2017, respectivamente esta assim composto:

31 de 
Dezembro 
de 2018

31 de 
Dezembro 
de 2017

Processes Trabalhistas - Provavel 0 8
0 8

O calculo dos valores e feito com base nos montantes efetivamente envolvidos e 
parecer dos advogados externos e internes responsaveis pela condugao dos 
processes, sendo que somente sao reconhecidos contabilmente os valores relatives 
aos processes cujo prognostico de perda e considerado provavel.

Nota 17. Receita Operacionai Liquida

31 de 
Dezembro 
de 2017

31 de 
Dezembro 
de 2018

(+) Receita Operacionai Bruta 
Receita com Anuidades 
Receita com Vendas de Medicamentos 
Royalties Recebidos 
Revenda de Mercadorias 
Verbas de Patrocinio 
Outras Receitas

10.831
1.060

9.525
1.075

101
1.007988

1.611 599
124182

{-) Deduces da Receita Bruta 
Impostos e Contribuigoes 
Devolu?6es e Abatimentos 

Receita Operacionai Liquida

(27)(33)
(1) (19)

14.639 12.294

l
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Nota 18. Resultado Financeiro

31 de 
Dezembro 
de 2018

31 de 
Dezembro 
de 2017

(+) Receitas Financeiras
Rendimento de Aplicagdes 
Descontos Obtidos

443 704
15 5

(-) Despesas Financeiras 
Despesas Bancarias 
Juros Pages
Despesas com Cartao de Credito 

Resultado Financeiro

(178) (162)
(3) (2)

(24)(26)
521251

Nota 19. Seguros

Em 31 de dezembro de 2018, a Entidade possuia apolices de seguro contratadas 
junto as seguradoras do pais para a cobertura de riscos diversos de cobertura 
patrimonial e de riscos diversos para cobertura dos veiculos, por valores 
considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.

0 escopo dos trabalhos de nossos auditores nao inclui a emissao de opiniao sobre a 
suficiencia da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela administragao da 
Entidade que considera suficiente para cobrir eventuais sinistros.

/


