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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS 

Aos 
Diretores do 
COUNTRY CLUB DE MARINGÁ 
Maringá - PR 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis do COUNTRY CLUB DE MARINGÁ, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as 
respectivas demonstrações do resultado do exercício, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixas, para os exercícios findos naquelas 
datas, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas 
explicativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do COUNTRY CLUB DE MARINGÁ, em 31 de dezembro de 2017, o 
resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e seus 
fluxos de caixas referentes ao exercício findo naquelas datas, de acordo com as 
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades sem finalidade 
de lucros. 
 
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais”. Somos 
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
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Principais assuntos de auditoria 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício 
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações contábeis individuais como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
individuais e o relatório do auditor 
A administração do clube é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis individuais ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis individuais  
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou por erro. 
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Na elaboração das demonstrações contábeis individuais, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade do Clube continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis individuais, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança do Clube são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
individuais 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis individuais, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis individuais, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
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erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 

para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Entidade. 

 
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 

das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. 

 
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 

de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar o Clube a não mais se manterem em continuidade operacional. 

 
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 

demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às 

informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
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significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 
 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações contábeis individuais do exercício 
corrente e que, dessa maneira constituem os principais assuntos de auditoria.  
 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deveria 
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público. 
 
Maringá – Pr, 30 de abril de 2018. 
 
 

 

 



 
 

8 
__________________________________________________________________________________ 
Copyright ©2016. Sênior Auditores e Consultores. Todos os direitos reservados. 

 COUNTRY CLUB DE MARINGA 
 Balanços patrimoniais 
 

 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016     
(Em reais) 

 
 

      
 

      
Ativo Nota 2017 2016  Passivo Nota 2017 2016 

Circulante 
 

           Circulante 
 

 
    Caixa e equivalentes de caixa 04    1.732.544,92         713.285,06       Fornecedores 10        331.384,83         133.889,74  
    Contas a receber 05          39.305,00                            -        Cheques a compensar 

 
           1.528,02           15.137,74  

    Adiantamentos 06            1.400,00           54.444,05       Obrigações trabalhistas e sociais 11        587.974,88         188.719,24  
    Tributos a compensar 

 
                          -                  167,38       Obrigações tributárias 12            8.369,61           11.322,30  

    Despesas a apropriar 07          19.537,62                            -        Adiantamento de clientes 13          59.200,00                           -   
    Outros créditos 

 
                          -              9.602,09   Total do passivo circulante 

 
       988.457,34         349.069,02  

Total do ativo circulante 
 

   1.792.787,54         777.498,58   
   Total do passivo 

 
       988.457,34         349.069,02  

Não circulante 
 

  
   Depósitos judiciais 

 
           1.048,21             1.048,21  

    Investimentos 08          13.520,35             3.505,39  
 

Patrimônio social 
 

  
   Imobilizado 09  10.422.778,33     9.489.572,17  

 
    Patrimônio social 14    9.540.231,42     8.394.576,00  

   Intangível 
 

           5.380,47             5.381,53       Superávit do Exercício 
 

   1.706.826,14     1.533.360,86  
Total do ativo não circulante 

 
 10.442.727,36     9.499.507,30   Total do Patrimônio Social 

 
 11.247.057,56     9.927.936,86  

 
  

Total do ativo 
 

 12.235.514,90   10.277.005,88   Total do passivo e Patrimônio Social 
 

 12.235.514,90   10.277.005,88  
 

           As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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COUNTRY CLUB DE MARINGA 
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em reais) 2017 2016 
Receita operacional líquida     8.400.896,14      7.611.322,30  

   
Superávit bruto     8.400.896,14      7.611.322,30  

Despesas gerais e administrativas   (6.901.019,51)   (6.183.675,50) 
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas          56.619,70           15.291,47  

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras liquidas e 
impostos      1.556.496,33      1.442.938,27  

  
Receitas financeiras        183.478,68         119.459,55  
Despesas financeiras        (33.148,87)        (29.036,96) 
Receita (despesas) financeiras         150.329,81           90.422,59  

  
Superávit líquido do exercício     1.706.826,14      1.533.360,86  

  
   As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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COUNTRY CLUB DE MARINGA 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em reais) 

    Superávit   
 Descrição  Patrimônio social do exercício Total 
 Saldo em 31 de dezembro de 2015          8.394.576,00                       -           8.394.576,00  
 Superávit líquido do exercício                            -       1.533.360,86          1.533.360,86  
 Saldo em 31 de dezembro de 2016          8.394.576,00     1.533.360,86          9.927.936,86  
 Ajuste Exercícios Anteriores           (387.705,44)*                      -             (387.705,44) 
 Superávit líquido do exercício                            -       1.706.826,14          1.706.826,14  
 Destinação Superávit          1.533.360,86   (1.533.360,86)                           -    
 Saldo em 31 de dezembro de 2017          9.540.231,42     1.706.826,14        11.247.057,56  

 
*A composição dos Ajustes de Exercícios anteriores consta na Nota Explicativa 14 – Patrimônio Social 
 

                     As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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COUNTRY CLUB DE MARINGA 
 Demonstração do Fluxo de Caixa 
 (Método Indireto)  
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em reais) 

  2017 2016 
Fluxos de caixas das atividades operacionais  
   Superávit líquido do exercício    1.706.826,14       1.533.360,86  

(+) Depreciações/amortizações                      -                         -    

   Variações nos ativos e passivos  
  Redução dos adiantamentos         53.044,05              3.428,89  
  Aumento das contas a receber       (39.305,00)                       -    
  Redução dos tributos a compensar              167,38                        -    
  Aumento das despesas a apropriar       (19.537,62)                       -    
  Redução dos outros créditos           9.602,09              7.496,51  
  Aumento dos fornecedores       197.495,09            11.669,82  
  Aumento das obrigações trabalhistas e sociais       399.255,64            19.697,33  
  Redução/aumento das obrigações tributárias         (2.952,69)             3.065,44  
  Aumento dos adiantamentos de clientes         59.200,00                        -    
  Aumento das outras contas a pagar       (13.609,72)             2.888,69  
  Ajustes de exercícios anteriores     (387.705,44)                       -    

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais    1.962.479,92       1.581.607,54  

Fluxos de caixas das atividades de investimentos  
Investimentos       (10.014,96)                       -    
Aquisição do imobilizado     (933.205,10)   (1.071.407,57) 

Caixa líquido tomado nas atividades de investimento      (943.220,06)   (1.071.407,57) 

Fluxos de caixas das atividades de financiamentos  
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento                       -                         -   

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa     1.019.259,86          510.199,97  

Caixa e equivalente de caixa no início do período        713.285,06          203.085,09  
Caixa e equivalente de caixa no fim do período     1.732.544,92          713.285,06  

 
  
   As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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COUNTRY CLUB DE MARINGÁ 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Valores expressos em reais) 

 
01 – CONTEXTO OPERACIONAL 
 

O COUNTRY CLUB DE MARINGÁ, é uma sociedade civil, inscrita no CNPJ 
sob o nº 79.134.409/0001-50, fundada em 1º de janeiro de 1958, com 
duração indeterminada, com sede e foro em Maringá, estado do Paraná, 
na Rua Nilo Peçanha, 151, Zona 04, CEP 87014-240, sem fins lucrativos, 
econômicos, políticos ou religiosos, que objetiva promover e estimular 
entre seus associados, esportes, diversões, recreações sociais, 
educacionais e afins. 
 
O Clube é composto de cidadãos maiores de idade e capazes, sem 
distinções de nacionalidade, sexo, cor, convicção política ou crença 
religiosa e é administrado pela Assembleia Geral, pela Diretoria Executiva 
e pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

 
02 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
As demonstrações financeiras do COUNTRY CLUB DE MARINGÁ 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem: 
 
 Os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”); 
 

 As Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis as Entidades 
Sem Finalidade de Lucros. 

 
2.2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
 

As informações foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas 
estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e os 
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pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). 
 
As demonstrações financeiras também foram preparadas de acordo 
com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). 
 
Não há mudanças nas operações da Entidade, itens não usuais, 
alteração de estimativas, mudança na composição da Entidade ou 
qualquer outro evento que requeira divulgação específica. 

 
2.3. BASE DE APRESENTAÇÃO 

 
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais que é a 
moeda de apresentação, exceto quando indicado de outra forma. 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo 
histórico como base de valor, exceto quando indicado de outra 
forma, tais como certos ativos não circulantes e instrumentos 
financeiros, que são apresentados pelo valor justo. 
 
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas 
futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na 
data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste 
significativo no valor contábil dos ativos e passivos são apresentadas 
a seguir: 

 
a) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros; 

 
b) Definição e revisão de vida útil de imobilizados e intangíveis;  

 
c) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. 
 

03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

a) Apuração do Resultado 
 

O resultado das operações é apurado em conformidade com o 
princípio contábil da competência. 
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b) Estimativas contábeis 
 

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use 
de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis.  
 
A Entidade revisa estas premissas e estimativas  por ocasião do 
levantamento das demonstrações financeiras. 
 

c) Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que 
é a moeda funcional e de apresentação da Entidade, exceto quando 
indicado de outra forma. 

 
d) Ativos circulante e não circulante 

 
 Caixa e equivalentes de caixa  

 
Caixa e equivalentes de caixa incluem os numerários em espécie, 
depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de alta 
liquidez, cujos vencimentos, quando de sua aquisição, sejam iguais 
ou inferiores a 90 dias, ou seja, de alta liquidez, as quais são 
prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.  
 
As aplicações financeiras classificadas nesse grupo, por sua própria 
natureza, estão mensuradas a valor justo por meio do resultado. 
 
Itens classificados como caixa e equivalentes de caixa são sujeitos 
a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na 
gestão das obrigações de curto prazo. 
 

 Contas a receber de clientes 
 
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado 
das mensalidades e acrescidos das variações monetárias, quando 
pagas em atraso. 
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As contas a receber de clientes são registradas pelo valor justo e, 
quando aplicável, ajustado ao seu valor presente, em 
conformidade com o CPC 12. 
 

 Imobilizado 
 
Reconhecimento e mensuração 
Apresentado pelo custo de aquisição, formação, construção ou 
desmontagem, deduzido da depreciação acumulada e perda por 
redução ao valor recuperável, quando aplicável, que é o maior 
valor entre o de uso e o de venda menos os custos de vender.  
 
Depreciação 
A depreciação é reconhecida com base na vida útil econômica 
estimada de cada ativo pelo método linear. A vida útil estimada, os 
valores residuais e os métodos de depreciação são revisados 
anualmente e os efeitos de quaisquer mudanças nas estimativas 
são contabilizados prospectivamente. Os terrenos não sofrem 
depreciação. 
 
Redução ao valor recuperável 
Os ativos imobilizados têm o seu valor recuperável testado por 
ocasião do levantamento das demonstrações financeiras, caso 
haja indicadores de perda de valor. 
 
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2017, a Entidade 
não verificou a existência de indicadores de que determinados 
ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e 
consequentemente nenhuma provisão para perda de valor 
recuperável dos ativos imobilizados é necessária. 
 

 Demais ativos circulante e não circulante 
 

São apresentados ao valor líquido de realização. 
 

e) Passivos circulante e não circulante 
 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas até a data do balanço. 
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f) Provisões 
 

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para 
saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. 
 

g) Demonstração dos fluxos de caixa 
 
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método 
indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM n°. 
547, de 13 de agosto de 2008, que aprovou o pronunciamento 
contábil CPC 03 (IAS 7) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido 
pelo CPC.  

 
h) Patrimônio Social  

 
O Superávit ou Déficit da entidade é incorporado ao patrimônio 
social, após aprovação em assembleia das demonstrações contábeis, 
afim de aplicar integralmente seus recursos na manutenção dos seus 
objetivos, conforme estabelecido em seu estatuto social. 
 

04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

O caixa e equivalentes de caixa estavam assim compostos na data base: 
    

Conta 2017 2016 
Caixa            4.238,44                 3.150,44  
Bancos c/movimento          35.953,74               68.933,94  
Aplicações financeiras     1.692.352,74             641.200,68  
Total     1.732.544,92             713.285,06  
 

O caixa e equivalentes de caixa são constituídos por numerários 
disponíveis em moeda corrente nacional, saldos nas contas correntes 
bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata disponível e que 
podem ser resgatáveis pela entidade a qualquer momento. 
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a) Banco conta Movimento 
 
A composição de banco conta movimento na data base era: 

Banco Conta 2017 2016 
Caixa Econômica Federal  1730-9               17.369,02         56.771,37  
Sicredi  33819-2               18.574,72         12.162,57  
Itaú  19177-8                      10,00                      -    
Total                35.953,74         68.933,94  

 
b) Aplicações Financeiras 

 
A composição das aplicações financeiras era a seguinte: 

Banco Conta Tipo 2017 2016 
Itaú S/A    19177-8    Aut mais         92.651,62           169.623,59  
Sicredi   33819-2    Sicredinvest aut        259.836,07           471.577,09  
Sicredi   33819-2    Sicredinvesti CDI    1.336.443,08                          -    
Caixa Econômica Federal  1730-9   FIC           3.421,97                          -    
Total       1.692.352,74           641.200,68  

 
Os rendimentos pactuados foram provisionados até a data base do 
balanço. 
 
O clube não efetua aplicações financeiras de caráter especulativo, em 
derivativos, ações ou quaisquer outros ativos de risco. 

 
05 – CONTAS A RECEBER 

 
A composição das contas a receber na data base era a seguinte: 

Contas a receber 2017 2016 
Mensalidades de Proprietários          39.305,00                            -   
Total          39.305,00                            -   

 
Os valores a receber são referentes a mensalidade inadimplentes na data 
das demonstrações contábeis. 
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06 – ADIANTAMENTOS 
 

A composição dos adiantamentos na data base era a seguinte: 

Adiantamentos 2017 2016 
Adiantamentos a fornecedores            1.000,00               12.260,00  
Adiantamentos a empregados               400,00               42.184,05  
Total            1.400,00               54.444,05  
 

07 – DESPESAS A APROPRIAR 
 

A composição das despesas a apropriar na data base era a seguinte: 

Despesas a apropriar 2017 2016 
Prêmios de seguros          12.859,85                            -   
Despesas Contratadas            6.677,77                            -   
Total          19.537,62                            -   
 

Os valores são referentes a despesas pagas antecipadamente que serão 
apropriados ao resultado de acordo com o princípio da competência. 

 
08 – INVESTIMENTOS 

 
A composição dos investimentos na data base era a seguinte: 

Investimentos 2017 2016 
Quotas de Capital Sicredi          13.520,35                 3.500,00  
Total          13.520,35                 3.500,00  
 

09 – IMOBILIZADO  
 

O saldo do imobilizado era de R$ 10.422.778,33 (R$ 9.489.572,17 em 
31/12/2016). 
 
O incremento no imobilizado em 2017 foi de R$ 933.206,16. 

 
10 – FORNECEDORES 
 

O saldo dos fornecedores na data base era de R$ 331.384,83 (R$ 
133.889,74 em 31/12/2016). 
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Os valores estavam constituídos por obrigações a vencer. 
 
A composição dos saldos dos fornecedores em 31 de dezembro de 2017 
era a seguinte: 

Fornecedor Valor R$ % 
AAC Ar Condicionado Ltda.          63.360,00  19,12% 
Copel Distribuição S.A.          40.297,47  12,16% 
Fit Store - L Generale Maq e Equipam EIRELI          40.277,00  12,15% 
M A de Oliveira - Engenharia          13.800,00  4,16% 
Bradesco Auto RE Cia de Seguros            9.784,91  2,95% 
E M K Comercial Ltda.            9.720,00  2,93% 
BEMX Com. Eletro de Import Ltda.            9.363,01  2,83% 
Petrofan Combustíveis Ltda            8.946,00  2,70% 
M L Oliveira - Produtos de Higiene            8.602,71  2,60% 
Buffet e Restaurante Giardino de Maringa Ltda            8.070,00  2,44% 
Hidrogeron do Brasil            6.677,77  2,02% 
Acqua Gelata Ind Com Aparelhos            6.475,00  1,95% 
Outros        106.010,96  31,99% 
Total        331.384,83  100,00% 
 

Os saldos a pagar aos fornecedores não estavam sujeitos à incidência de 
juros. 

 
11 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 

 
A composição das obrigações trabalhistas e sociais na data base era a 
seguinte: 

Obrigação sociais e trabalhistas 2017 2016 
Salários e ordenados a pagar          87.745,37               80.168,93  
Inss a recolher          80.204,79               78.221,87  
Fgts a recolher          25.820,27               26.013,11  
Pis s/ folha            4.190,23                 4.171,27  
Reversao Salarial            1.524,17                    144,06  
Provisões Férias e Encargos        388.490,05                            -    
Total        587.974,88             188.719,24  
 

O saldo de R$ 87.745,37 (R$ 80.168,93 em 31/12/2016) a título de salários 
e ordenados a pagar foram pagos em janeiro de 2018. 
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o clube não possuía 
benefício pós-emprego que caracterize passivo atuarial. 

 
12 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

As obrigações tributárias estavam assim compostas na data base: 

Obrigação tributárias 2017 2016 
Irrf a recolher            7.149,59                 7.139,83  
Inss retido - pf                   5,15                 1.860,68  
Pis, cofins, csll retidos               534,43                    282,51  
Issqn Retido               118,38                 1.275,89  
Inss retido - pj               562,06                    680,11  
Total            8.369,61               11.239,02  

 
13 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES 
 

Os adiantamentos de clientes estavam assim compostos na data base: 

Adiantamentos 2017 2016 
Adiantamento de clientes          33.410,00                            -    
Adiantamento de mensalidades          25.790,00                            -    
Total          59.200,00                            -    

 
Os valores referem-se a pagamentos realizados antecipadamente à data 
do vencimento das mensalidades e ou da realização dos eventos. 

 
14 – PATRIMÔNIO SOCIAL 
 

O patrimônio líquido social no valor de R$ 11.247.057,56 é composto pelo 
Patrimônio Social, acrescido do superávit e déficit acumulados nos 
exercícios, destinado, conforme estatuto social, à manutenção dos 
objetivos da instituição. 

Ajustes de exercícios anteriores 
No período de 01/01/2017 a 31/12/2017, ocorreram os seguintes 
registros no grupo Patrimônio Social (Resultado de Exercícios Anteriores), 
totalizando o valor líquido de R$ 387.705,44 (trezentos e oitenta e sete 
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mil, setecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), em 
conformidade com a Demonstração das Mutações do Patrimônio Social. 

a) Lançamentos a Débito do Patrimônio Social 

- Baixa de Cheques por prescrição – R$ 4.806,39; 

- Baixa por perda de valor contábil (linhas da Telepar) – R$ 6,45; 

- Baixa de valores inexistentes de adiantamentos a colaboradores – R$ 
38.006,26; 

- Baixa de valores inexistentes de adiantamentos a fornecedores – R$ 
12.260,00; 

- Provisão Trabalhistas de Férias e Encargos Sociais – R$ 343.948,52. 

b) Lançamentos a Crédito do Patrimônio Social 

- Ajustes de valores dos Tributos conforme saldo real – R$ 2.969,00; 

- Atualização dos valores de Quotas Capital Sicredi – R$ 8.353,18. 

15 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 
 

A Administração da entidade, suportada pela opinião de sua assessoria 
jurídica, avaliou a possibilidade de ocorrência de contingências passivas da 
seguinte forma: 

 
a) Tributária 

A Entidade não possui contingências passivas de natureza tributária na 
data das demonstrações financeiras. 
 

b) Trabalhista 
A Entidade não possui contingências passivas de natureza trabalhista na 
data das demonstrações contábeis. 

 
c) Civil, comercial e outras 

A Entidade não possui contingências passivas de natureza civil, 
comercial e outras. 
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Todas as possibilidades de contingências dessa natureza encontram-se 
registradas contabilmente. 

 
De acordo com o CPC 25 que trata das Provisões, passivos contingentes e 
ativos contingentes a contabilização das contingências segue as seguintes 
premissas: 

 
 Provável: a assessoria jurídica julga com grau relevante de certeza que 

a entidade irá perder, tendo prejuízo financeiro e contabilização a ser 
realizada; 

 
 Possível: a assessoria jurídica julga com mesmo grau de possibilidade a 

perda ou ganho por parte da Entidade, ou seja, há grande incerteza 
não havendo contabilização a ser realizada; 

 
 Remota: a assessoria jurídica julga com grau relevante de certeza o 

ganho por parte da Entidade, não havendo contabilização a ser 
realizada. 

 
As referidas premissas foram avaliadas e constam adequadamente nas 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017. 

 
16 – COBERTURA DE SEGUROS 
 

O clube adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos. 
 
Os montantes contratados são considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 
 
O escopo de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a 
suficiência da cobertura de seguros, o qual foi determinado pela 
administração da Entidade e que considera suficiente para cobrir 
eventuais sinistros. 

 
******************* 


