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Opiniao

Examinamos as demonstra?des financeiras da Caixa de Assistgncia dos Advogados Se^ao do 
Paran£ que compreendem o balance patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstracoes do superavit ou deficit, do resuitado abrangente, das mutagoes do patrimonio 
liquido e dos fluxos de caixa para o exerdcio findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais polfticas contibeis.

Em nossa opiniao, as demonstrates financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos reievantes, a posisao patrimonial e financeira da Caixa de Assistencia 
dos Advogados Se^So do Parana em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 
operates e os seus fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, de acordo com as 
praticas contSbeis adotadas no Brasil, apliciveis ds entidades sem finalidade de lucres (ITG 
2002 e NBC TG 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 
seto a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrates 
financeiras". Somos independentes em relate a Entidade de acordo com os principios 6ticos 
reievantes previstos no C6digo de £tica Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades £ticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidencia de 
auditoria obtida e suficiente e apropriada para fundamentar nossa opiniao.

Responsabilidade da Administrate pelas Demonstrates Financeiras

A administrate e responsive! pela elaborate e adequada apresentato das demonstrates 
financeiras de acordo com as priticas contibeis adotadas no Brasil, aplicaveis as entidades 
sem finalidade de lucros (ITG 2002 e NBC TG 1000), e pelos controles internes que ela 
determinou como necessirios para permitir a elaborate de demonstrates financeiras livres 
de distorto relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaborate das demonstrates financeiras, a administrate 6 responsavel pela avaliato 
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicivel, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contibil na elaborate 
das demonstrates financeiras, a nao ser que a administrate pretenda liquidar a Entidade ou A 
cessar suas operates, ou nao tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operates.

Os responsiveis pela administrate da Entidade sao aqueles com responsabilidade pela 
supervisao do process© de elaborate das demonstrates financeiras.



Responsabilidade do Auditor peia Auditoria das Demonstra$des Financeiras
Nossos objetivos sao obter seguran?a razo^vel de que as demonstra^oes financeiras, tomadas 
em conjunto, estao livres de distor^So relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatdrio de auditoria contendo nossa opiniio. Seguranga razoavel e um alto 
nivel de seguran^a, mas nao uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor^oes 
relevantes existentes. As distor^des podem ser decorrentes de fraude ou erro e sao 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoavel, as decisoes econdmicas dos usuSnos tomadas com base nas 
referidas demonstrates 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. Al£m disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distort© relevante nas demonstrates 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 opiniio. O risco de nao detect© 
de distorto relevante resultante de fraude e maior do que o proveniente de erro, ja que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificat©, omissao ou 
representates falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados is circunstincias, mas, nao, com o objetivo de 
expressarmos opiniio sobre a eficicia dos controles internos da Entidade.

- Avaliamos a adequate das politicas contabeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contabeis e respectivas divulgates feitas pela administrate-

- Concluimos sobre a adequate do uso, pela administrate/ da base contibil de continuidade 
operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relate a eventos ou conduces que possam levantar duvida significativa em relate ^ 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se conciuirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atento em nosso relatdrio de auditoria para as respectivas 
divulgates nas demonstrates financeiras ou incluir modificato em nossa opiniio, se as 
divulgates forem inadequadas. Nossas conclusoes estio fundamentadas nas evid£ncias de 
auditoria obtidas at4 a data de nosso relatdrio. Todavia, eventos ou condites futuras podem 
levar a Entidade a nao mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentato geral, a estrutura e o conteudo das demonstrates financeiras, 
inclusive as divulgates e se as demonstrates financeiras representam as correspondentes 
transates e os eventos de maneira compativel com o objetivo de apresentato adequada.

Comunicamo-nos com os responsiveis pela administrate a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da £poca da auditoria e das constatates significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defictencias significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

Curitiba, 14 de maio de 2021.
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Caixa de Assistencia dos Advogados do Parani

Curitiba - PR

Balan^o Patrimonial

Ativo

Em Milhares de Reals 
31 de 

Dezembro 
de 2019 

(Reapresentado)

Bide 
' Dezembro 

de 2020

Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa 
Contas a Receber de Clientes 
Adiantamentos a Funciondrios e Terceiros 
Tributes a Recuperar 
Estoques
Partes Relacionadas 
Outros Direitos Realizciveis

8.736 6.744
7.738 
. 50

4.583
50

209 252
1

105 123
626 1.717

7 19

Nao Circulante 
Realizcivel a Longo Prazo

19.439 18.444

95

Partes Relacionadas - Ativo 95

Imobilizado 19.439 18.349

Total do Ativo 28.175 25.188

Passive e Patrimdnio Liquido

31 de 
Dezembro 
de 2020

31 de 
Dezembro 
de 2019 

(Reapresentado)

Circulante

Fornecedores
Obrigagoes Socials e Trabalhistas 
ObrigagSes Fiscais e Tributaries 
Provisao p/F6rias e Encargos 

Outras Contas a Pagar

'365 385
78 106
59 58
16 16

133 118
79 87

Nao Circulante 
Provisao para Contingencias

0 41

0 41

Patrimdnio Lfquido

Patrimdnio Social 
Superavit do Exerci'cio

27.810 24.762

24.762
3.048

22.900
1.862

Total do Passive e Patrimdnio Uquido 28.175 25.188

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstragdes financeiras)
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Caixa de Assist£nda dos Advogados do Parana

Curitiba - PR

Demonstrate do Resuitado

Em Milhares de Reais 
Perfodos

01/jan./20 01/jan./19
aa

30/dez./20 30/dez./19

14.02313.387Receita Operacional Uquida 
Custo dos Servigos Prestados 

Lucro Bruto

(Despesas)/Receitas Operacionais

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

Resuitado Antes das Receitas e Despesas Financeiras

Receitas Financeiras 
Despesas Financeiras

Resuitado antes do Imposto de Renda 
e da Contribute Social

(970)(448)

13.05312.939

(11.350)(10.003)

(5.799)
(3.302)

(3.988) 
(3.150) 

' (334)
(2.729) 

(172)

(102)
(2.096)

(234)
183370

1.7032.936

336349
(177)(237)

1.8623.048

1.8623.048Super^vit do Exerdcio

Demonstrate do Resuitado Abrangente

Em Milhares de Reais 
Periodos

01/jan./1901/jan./20
aa

31/dez./20 31/dez./19

3.048 1.862Superavit Lucro Lfquido do Exerdcio 
Movimentacao do Exerdcio 
Resuitado Abrangente do Exerdcio

00

1.8623.048

y

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

Curitiba - PR

Demonstra$2o das Muta^des do Patrimdnio Liquido

Em Milhares de Reals

Patrimonio
Social

SuperSvit do 
Exercicio

Eventos Totals

Saldos iniciais em 01 de Janeiro de 2019 21.674 1.226 22.900

Incorporagao Superavit Exercicio Anterior (1.226)

1.862

1.226 0

Superdvit do Exercicio 1.862

Saldos Finals em 31 de dezembro de 2019 22.900 1.862 24.762

Incorporate Superavit Exercicio Anterior (1.862)

3.048

1.862 0
Superavit do Exercicio 3.048

Saldos Finals em 31 de dezembro de 2020 24.762 3.048 27.810

A

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstra^Ses financeiras)
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Caixa de Assist&ncia dos Advogados do Paranci

Curitiba-PR

Demonstrate dos Fluxos de Caixa 
(M6todo Indireto)

Em Milhares de Reals 
Penodos

dl/jan./20 01/jan./19
a a

31/dez./20 31/dez./19
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Superavit do Exercicio 
Ajustes por:

Alienagao de Imobilizado
Depreciato/Amortizato 
Provis3o p/ Ferias e Encargos 
Provisao p/ Conting§ncias

Resultado Ajustado

(AumentoJ/Redugap dos Ativos 
Contas a Receber de Clientes 
Tributes a Recuperar 
Estoques
Outros Direitos Realizaveis

Aumento/(Redu?ao) dos Passives 
Fornecedores
Obrigates Fiscais e Tribut3rias 
Salaries e Ordenados a Pagar 
Outras Contas a Pagar

Caixa Lfquido Proveniente das Atividades Operacionais

3.048 1.862

128 36
886 709

15 7
(41) 41

4.036 2.655

0 20
(1) 0
18 98

(10)12

(28) 1
0 14

(3)1
(8) (25)

4.030 2.750

Fluxos de Caixa das Atividades de investimento

Aplica?6es no Imobilizado e Intangivel 
Adiantamentos a FuncionSrios e Fornecedores

Caixa Liquid© Usado nas Atividades de Investimento

(2.104) (498)
43 45

(2.061) (453)

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Partes Relacionadas (1.389)1.186

Caixa Lfquido Usado nas Atividades de Financiamento (1.389)1.186

Aumento Lfquido/(Diminui?ao) de Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa no Infcio do Perfodo 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Perfodo

3.155 908

4.583
7.738

3.675
4.583

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

Curitiba • PR

Notas Expiicatlvas as Demonstra?6es Financeiras do 
Exercicio Findo em 31 de Dezembro de 2020

(Valores em Milhares de Reais)

Nota 1. lnforma?6es Gerais

A "Caixa de AssistSncia dos Advogados do Paran£" 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 4 regida pelo Decreto Lei nB 4.563, de 11 de agosto de 1942, regulamentado 
pelo Decreto nB 11.051, de 08 de dezembro de 1942, pela Lei n® 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 prdprio e pelas demais normas pertinentes.

A CAA/PR e entidade beneficente sem fins lucrativos, com personalidade juridica e 
patrimonio proprio, dotada de autonomia administrative e financeira e constitui 
servigo publico federal, nos termos dos artigos 45, § 5® e 62 da Lei n® 8.906, de 
04/jul./94.

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

a) Prestar assistencia aos advogados inscritos na OAB/PR e, eventualmente, a seus 
dependentes, na forma da legislate espedfica e das disposi^oes 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 services, 
com vistas a obter atendimento diferenciado ou descqntos em pre^os para os 
advogados, limitando sua participa^ao em divulgar as ofertas obtidas, cabendo ao 
advogado usu^rio responsabilizar-se pelo entendimento direto com essas empresas 
e responder pessoalmente por encargos que assumir;

c) Podera promover a seguridade complementar, em beneffcio dos advogados 
inscritos nos termos do artigo 62, paragrafo 2® da Lei n® 8.906, de 04 de julho de 
1994; e

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

A CAA/PR Integra a Coordenagao Nacional das Caixas de Assistencia dos Advogados do
Brasil - CONCAD, 6rg3o de representa$ao nacional com sede em Brasilia, DF, junto ao
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

A CAA/PR tern prazo de dura^ao indeterminado e, em caso de sua extingao, seu
patrimdnio se incorpora ao da Se^ao do Parang da Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB/PR.

A Emissao das demonstrates financeiras foi autorizada pela Administrate em 14 de 
maio de 2021.
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Reapresentacao das Demonstracoes Financeiras de 31 de dezembro de 2019

As demonstracoes financeiras de 31 de dezembro de 2019 estao sendo 
reapresentadas em decorrdncia das deliberacoes realizadas em 04 de fevereiro de 
2020, na Reuni§o Conjunta da Ordem dos Advogados do Brasil - Se^ao do Parana e da 
Caixa de Assistencia dos Advogados do Parang, que definiu que a Caixa de Assistencia 
participara dos custos referentes & obra da nova sede da OAB Guarapuava na 
proporcao da area por ela ocupada, que corresponde a 30% da edifica?ao. Assim, 
considerando o custo total da obra de R$ 4.461 mil, cabera a CAA-PR participar com o 
valor total de R$ 1.338 mil, deste valor, a Caixa havia realizado a renuncia de R$ 500 
mil em anos anteriores a 2019, os quais foram regularizadas no decorrer deste 
exercicio, reconhecendo os efeitos diretamente contra o Patrimonio Social.

As correcoes decorrentes da renuncia dos valores que anteriormente estavam 
tratadas como resultado, envolveram a alteragao de saldos de imobilizado e 
patrimonio liquid©, conforme abaixo demonstrado no quadro de conciliacao:

Balance Patrimonial

Ativo

Saldos
Reapresentados 

em 2019

Saldos
Originalmente
Apresentados

Reclassificacoes
/Ajustes

6.7446.744
4.5834.583Caixa e Equivalentes de Caixa 

Contas a Receber de Clientes 
Adiantamentos a FuncionSrios e Terceiros 
Tributes a Recuperar 
Estoques
Partes Relacionadas 
Outros Direitos Realizaveis

5050
252252

123123
1.7171.717

1919
18.44417.944

9595RealizSvel a Longo Prazo 
Partes Relacionadas - Ativo 

Imobilizado
9595

500 (a) 18.34917.849
25.18824.688

A
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Passive e Patrimdnio Uquido
Saldos

Originalmente Reclassificafdes
Apresentados /Ajustes

Saldos
Reapresentados 

em 2019
Circulante

Fornecedores
Obriga?5es Socials e Trabalhistas 
Obriga?des Fiscais e Tributirias 
Provisao p/F6rias e Encargos 

Outras Contas a Pagar 
Nao Circulante 

ProvisSo para Contingdncias 
Patrimdnio Lfquido 

Patrimdnio Social 
Supermit do Exercicio 
Lucros Acumulados 

Total do Passive e Patrimdnio Liquido

(1)386 385
106 106

58 58
16 16

118 118
(1) (b)88 87

41 41
41 41

24.261 501 24.762
22.400

1.861
500 (a) 
' 1 (b)

22.900
1.862

0 0
24.688 500 25.188

Notas:

(a) Valor de ajuste referente ao aumento de R$ 500 mil, conforme estipulado em ata. 
Aumento no saldo de Imobilizado e Patrimdnio Social.

(b) Ajuste decorrente de Arredondamentos apresentagao em Reais Mil, sendo que 
essa diferenga absoluta em Reais, representa R$ 70,34.

Nota 2. Base de Prepara^o das Demonstra^des Financeiras

As demonstra^des financeiras estao sendo apresentadas e elaboradas de acordo com 
as priticas contabeis adotadas no Brasil, aplicSveis £s entidades sem finalidade de 
lucros, aprovadas pela ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, 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 polfticas contabeis da entidade.

A
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Nota B. Resumo das Principals Poirticas Contibeis

As principais politicas adotadas para a elabora?§o das demonstra?6es financeiras 
foram observadas pelo regime de competencia, conforme regulamentado pela 
legislate vigente, sendo que os direitos e obriga^oes da Entidade encontram-se 
apresentados em conformidade com os seus efetivos valores reals.

Dentre os principais procedimentos adotados para a prepara?ao das demonstrates 
financeiras, ressaltamos:

a) Apura^ao do Resultado

0 resultado 6 apurado pelo regime de competSncia.. Os rendimentos e encargos 
incidentes sobre os Ath/os e Passives Circulantes estao reconhecidos no resultado.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Sao classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerario em especie e 
depdsitos bancirios disponfveis.

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 atravis de cartoes de Cr6dito e Cheques, referentes is vendas realizadas nas 
farmicias do CAA/PR.

e) Imobilizado

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

f) Passive Circulante

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

g) Provisoes para Firias e Encargos

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

$
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Nota 4. Gestao de Risco Financeiro

4.1 Considera^des Gerais e Poh'ticas

A Sociedade contrata operates envolvendo instrumentos financeiros, todos 
registrados em contas patrimonial com o objetivo de reduzir sua exposi^ao a riscos 
de moeda e de taxa de juros, bem como de manter sua capacidade de investimentos e 
estrategia de crescimento. Sao contratadas aplica?6es financeiras. A administra?ao 
dos riscos e a gest§o dos instrumentos financeiros sao realizadas por meio de 
polfticas, definifao de estrat^gias e implementa^ao de sistemas de controle, os quais 
estabelecem limites e aloca^ao de recursos em institutes financeiras.

Os procedimentos de tesouraria definidos peia politica vigente incluem rotinas 
mensais de proje?ao e avalia?ao da Sociedade, sobre as quais se baseiam as decisoes 
tomadas pela Administra^ao. A Politica de Aplica?6es Financeiras estabelecida pela 
Administra^ao da Sociedade eiege as institutes financeiras com as quais os 
contratos podem ser celebrados, atem de definir limites quanto aos percentuais de 
aloca$ao de recursos e valores absolutes a serem aplicados erh cada uma delas.

4.2 Fatores de Riscos Financeiros

As atividades da Sociedade a expdem 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 cr^dito e risco de liquidez. O 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 4 realizada pela administra^ao da Sociedade. A administra^ao 
identifica, avalia e protege a mesma contra eventuais riscos financeiros. A 
Administra?ao estabelece principios para a gestao de risco global, bem como para 
areas espedficas, risco de taxa de juros, risco de cr^dito e investimento de excedentes 
de caixa.

Nao houve nenhuma altera^ao substanciai na exposto aos riscos de instrumentos 
financeiros da Sociedade, seus objetivos, polfticas e processes para a gestao desses 
riscos ou os metodos utilizados para mensura-los a partir de perfodos anteriores, a 
menos que especificado o contririo nesta nota.

Risco de Mercado

Risco Gambia!

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

Risco de Cr6dito

O risco de cr^dito 6 administrado corporativamente. O risco de cr£dito decorre de 
caixa e equivalentes de caixa, depdsitos em bancos e institutes financeiras, bem 
como de expostes de crSditos a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Os 
limites de riscos individuais sao determinados com base em classificagdes internas ou 
externas de acordo com os limites determinados pela diretoria executiva. A utiliza^ao 
de limites de credit© e monitorada regularmente. Nao foi ultrapassado nenhum limite 
de credit© durante o exerefeio e a administrado nao espera nenhuma perda 
decorrente de inadimpl€ncia dessas contrapartes.
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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 
contfnuas das exig§ncias de liquidez da Sociedade para assegurar que ele tenha caixa 
suficiente para atender &S necessidades operacionais. Tambem mantem espa?o livre 
suficiente em suas linhas de cr^dito compromissadas dispomveis a qualquer 
momento, a fim de que a Sociedade nao quebre os limites ou clausulas do 
emprestimo (quando aplic^vel) em qualquer uma de suas linhas de credito.

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

Nota 5. Caixa e Equivaientes de Caixa

31 de 
Dezembro 
de 2020

31 de 
Dezembro 
de 2019

Caixa Tesouraria
Banco Conta Movimento
Aplicagao Financeira de Liquidez Imediata

4 1
815 49

6.919 4.533
7.738 4.583

Em 31 de dezembro de 2020, os Certificados de Depdsitos Bancarios - CDBs sao 
remunerados por taxas que variam entre 88% e 100,9% do CDI. Os CDBs sao 
classificados pela Administragao da Entidade na rubrica "Caixa e equivaientes 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:

31 de 
Dezembro 
de 2020

31 de 
Dezembro 

de 2019Instituigio Remuneragcio
Banco do Brasil 
Caixa Econdmica Federal

88% a 106% CDI 
100,90% CDI

91 50
6.828 4.483
6.919 4.533

Nota 6. Contas a Receber

31 de 
Dezembro 
de 2020

31 de 
Dezembro 
de 2019

Contas a Receber 
Cheques

49 49
1 1

50 50
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Nota 7. Adiantamento a Funcionarios e a Terceiros

Bide 
Dezembro 
de 2020

Bide 
Dezembro 
de 2019

Adiantamento a Funcionarios 
Adiantamentos a Fornecedores

44 68
165 184
209 252

Nota 8. Estoques

Bide 
Dezembro 
de 2020

Bide 
Dezembro 
de 2019

Estoque Farmacia Curitiba 105 123
105 123

Nota 9. Partes Relacionadas

Bide 
Dezembro 
de 2020

Bide 
Dezembro 
de 2018

Ativo
Circulante

O.A.B Cota EstatutSria 
Total do Ativo Circulante

626 1.717
626 1.717

Total Partes Relacionadas Lfquida 626 1.717

Nota 10. Imobilizado

O imobilizado em 31 de dezembro de 2020 esta assim composto:

A seguir esta demonstrada a movimenta^ao ocorrida no imobilizado da Sociedade no 
penodo de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020:

Bide 
Dezembro 
de 2019

(Reapresentado) Aquisigoes Baixas Transferencia Depreciagao

Bide 
Dezembro 
de 2020

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

(12) (568)
(161)

14.403
2.044

838 1.698 14.661
1.96178

(7)100 93 J
(1)6 5

(39)204 (9) 156
442 21 (89) 374
165 73 (51) 187

119 (1.698) 119
(77)985 975 1.883

2.104 (128)18.349 (886) 19.439
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Nota 11. Fornecedores

A sociedade possui tftulos de fornecedores registrados no passive circulante, (com 
prazo de vencimento em at6 12 meses), conforme apresentado:

Bide Bide
Dezembro Dezembro 
de 2020 de 2019

Fornecedores Farm£cia 
Outros Fornecedores

17 35
61 71
78 106

Nota 12. Obrigacdes Socials e Trabalhistas

Bide 
Dezembro 
de 2020

Bide 
Dezembro 
de 2019

INSS a Recolher
PIS sobre a Folha de Pagamento

57 56
2 2

59 58

Nota 13. Obrigacdes Fiscals e Trlbutanas

O saldo da conta esta composto da seguinte forma:

Bide 
Dezembro 
de 2020

Bide 
Dezembro 
de 2019

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

10 10
1 1
2 2
1 2
1
1 1

16 16

Nota 14. Provis3o p/Ferlas e Encargos

A seguir estao demonstrados os saldos das provisoes de ferias dos funcionarios, 
posi^ao em 31/dez./20:

Bide
Dezembro Dezembro 
de 2020 de 2019

Bide

Provisao p/Ferias 
Provisao de FGTS s/F6rias 
Provisao de INSS s/Ferias

99 88
9 7

25 23
133 118
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Nota 15. Outras Contas a Pagar

Bide 
Dezembro 
de 2020

Bide 
Dezembro 
de 2019

Cheques a Compensar 
HonorSrios Medicos 
Adiantamento de Clientes Loja 
Beneffcios a Pagar 
Energia, teiefone e agua a pagar 
Correios a pagar

1 21
4 13

22 34
45 19

6
1

79 87

Nota 16. Provisao para Conting§ncias

O saldo em dezembro de 2020 e 2019, respectivamente esta assim composto:

Bide 
Dezembro 
de 2020

Bide 
Dezembro 
de 2019

Processes Trabalhistas - Provavel 41
41

O calculo dos valores & feito com base nos montantes efetivamente envolvidos e 
parecer dos advogados externos e internos responsiveis pela condu?ao dos 
processes, sendo que somente sao reconhecidos contabilmente os valores relatives 
aos processos cujo prognostico de perda e conslderado provavel.

Conforme o relatorio apresentado pelos assessores jundicos da Companhia, para o 
mes de dezembro de 2020, nao existe contingencias passivas decorrentes de 
processos judicials em andamento, relatives a reclamatdrias civeis e trabalhistas.

Nota 17. Receita Operacional Uquida

Bide 
Dezembro 
de 2020

Bide 
Dezembro 
de 2019

Receita Operacional Bruta 
Receita com Anuidades 
Receita de Campanhas Saude 
Receita de Campanhas Esporte e Lazer 
Revenda de Mercadorias 
Verbas de Patrocmio 
Outras Receitas 

(-) Deduces da Receita Bruta 
Impostos e Contribui?des 
De volumes e Abatimentos 

Receita Operacional Liquida

13.399 14.055
11.301 10.883

22 728
27 148

509 1.027
1.1281.482

58 141 3(12) (32)
(ID (31)

(1) (1)
13.387 14.023
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Nota 18. Resuitado Financeiro

31 de 
Dezembro 

• de 2020

Bide 
Dezembro 
de 2019

(+) Receitas Financeiras 
Rendimento de AplicagSes 
Descontos Obtidos

349 325
11

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

Resuitado Financeiro

(219) (146)
(1) (2)

(17) (29)
112 159

Nota 19. Seguros

Em 31 de dezembro de 2020, a Entidade possufa apdlices de seguro contratadas 
junto as seguradoras do pais para a cobertura de riscos diversos de cobertura 
patrimonial e de riscos diversos para cobertura dos vefculos, por valores 
considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.

O escopo dos trabaihos de nossos auditores nao inclui a emissao de opiniao sobre a 
sufictencia da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela administrafao da 
Entidade que considera suficiente para cobrir eventuais sinistros.


