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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 

EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 

1 CONTEXTO OPERACIONAL 

 

O Conselho Regional de Psicologia 8ª Região – CPR-PR, Autarquia Federal, 

criado pela Lei 5.766/71, com o objetivo de orientar, fiscalizar e disciplinar o 

exercício da profissão de Psicólogo na jurisdição do Paraná, bem como zelar 

pelos princípios éticos que disciplinam a categoria. Possui personalidade jurídica 

de direito público, com autonomia administrativa e financeira, quanto a gestão 

de seus serviços, recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. Inscrito 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob Nº 37.115.391/0001-08. 

Suas sedes estão localizadas em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz 

do Iguaçu.  

De acordo com o art. 150 da Constituição Federal de 1988 CF/88, o CRP-08 

possui imunidade tributária em relação aos seus bens, rendas e serviços. Os 

procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis são regidos pela 

Resolução CFP 010/2007. 

Os recursos do CRP-08 advêm das anuidades dos Psicólogos e entidades que 

prestam serviços na área de Psicologia, taxas de inscrição, emissão de cédulas 

de identidade profissional e declarações, sendo que do montante arrecadado, 

25% é repassado ao Conselho Federal de Psicologia.  

O CRP-PR é fiscalizado pelo Conselho Federal de Psicologia – CPF, e pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU. 
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2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em “REAIS”; moeda corrente 

nacional vigente em 31/12/2020, e foram elaboradas com observância aos 

Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao Manual de Procedimentos 

Administrativos, Financeiros e Contábeis, instituído pela Resolução CFP nº 

010/2007, estão sendo apresentadas em conformidade com a legislação vigente 

e pela Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964. 

As demonstrações contábeis do exercício 2020 foram elaboradas observando o 

Regime de Competência para contabilização das Receitas e das Despesas, bem 

como para a apuração do Resultado do Exercício. 

 

2.1 Balanço Orçamentário 

O balanço orçamentário fundamentado no art. 102 da Lei 4.320/64, demonstra 

as receitas e despesas orçamentárias, comparando o orçamento inicial, suas 

alterações durante a execução das atividades do CRP-PR, demonstrando o 

resultado orçamentário. 

Sua analise deve ser realizada observando o montante de receitas efetivamente 

recebidas e das despesas legalmente empenhadas no exercício, independente 

se foram liquidadas ou pagas. 

No exercício de 2020 o total de Receitas Realizadas foi de R$ 9.524.150,49, 

sendo representada pelas seguintes receitas: 

 Receitas de Contribuições: R$ 8.629.826,64 – é a principal fonte de 

receita do CRP-PR, é composta pelo valor das anuidades pagas pelos 

profissionais e por empresas inscritas e ativas. Neste montante está 

incluso o valor referente ao fundo de seção R$ 140.662,78, que é 

repassado integralmente para o Conselho Federal de Psicologia. 
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 Receitas Patrimoniais: São receitas advindas de alugueis e rendimentos 

de aplicações financeiras – CDB, junto ao Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal. 

 

 Receitas de Serviços: refere-se as taxas e emolumentos cobrados pelo 

CRP-PR – taxa de inscrição, emissão de segunda via da Carteira de 

Identidade Profissional – CIP, emissão de certidões e declarações, 

assinatura da Revista Contato, bem como publicidades nesta revista. 

 

 Outras Receitas Correntes: são as receitas que não se enquadram em 

nenhuma das receitas anteriores, é composta pelo montante a recebido a 

título de: cobrança de dívida ativa administrativa e executiva, juros e 

multas referente a atraso nos pagamentos de anuidades.  

2.1.1 O total de Despesas Empenhadas R$ 9.377,936,81, esta subdivido em: 

 Pessoal e Encargos Sociais R$ 4.169.405,34, representa 44,45% do total 

das despesas do CRP-PR, corresponde ao pagamento de salários e 

encargos decorrentes da folha de pagamento como INSS, FGTS e PIS. 

 

 Outras Despesas Correntes – corresponde a 54,66 % das despesas do 

CRP-PR. Esse grupo de contas é composto pelas despesas que são 

pagas para o desempenho das atividades gerais do CRP-PR, tais como 

energia, telecomunicações, diárias, hospedagem, passagens, aluguel, 

serviços e materiais em geral. 

 

 As despesas de investimento, representam os gastos do CRP-PR, na 

aquisição de equipamentos e em reformas ou obras, no exercício de 2020 

totalizou R$ 81.375,03. 
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O resultado apurado em 2020, foi um Superávit Orçamentário de R$ 146.213,68, 

ocasionado pela diferença entre as receitas realizadas e as despesas legalmente 

empenhadas. 

 

2.2 Balanço Financeiro 

Demonstrativo contábil estabelecido no artigo 103 da Lei 4320/64, em que se 

confrontam, as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos 

e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em 

espécie do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 

A estrutura do Balanço Financeiro permite verificar, no confronto entre receita 

(ingressos) e despesa (dispêndios), o resultado financeiro do exercício, bem 

como o saldo em espécie que se transfere para o exercício seguinte, saldo esse 

que pode ser positivo (superávit) ou zero (equilíbrio). 

 

2.2.1 Ingressos Financeiros 

Os ingressos financeiros são representados pelas mesmas contas do balanço 

orçamentário, porem neste demonstrativo é contemplado as deduções das 

receitas, que ocorrem devido ao cancelamento de inscrições, pagamentos em 

duplicidade ou a maior. 

Os ingressos classificados como extra orçamentários, totalizam R$ 

4.065.100,36, e referem-se as retenções de tributos tanto de funcionários como 

de fornecedores, dos quais o CRP-PR age como fiel depositário, tendo a 

obrigação de efetuar o recolhimento destes valores aos órgãos competentes 

(RFB, Prefeituras, etc). 

Além desses valores mencionados, integram essa parte do demonstrativo, os 

valores referentes a inscrição de restos a pagar processados e não processados, 

que serão pagos no exercício seguinte, bem como os saldos bancários 

transportados do exercício anterior. 
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2.2.2 Dispêndios Financeiros 

Os dispêndios também se dividem em duas partes, orçamentária e 

extraorçamentária, a parte orçamentária, corresponde a todos os valores que 

foram empenhados, liquidados e pagos inclusive despesas de pessoal e 

encargos, sendo que os valores não pagos, serão inscritos em restos a pagar 

processados. 

Os pagamentos extraorçamentários referrem-se ao repasse dos valores cujo o 

CRP-PR era fiel depositário bem como os repasses ao CFP. 

O último valor apresentado, refere-se aos saldos bancários, que serão 

transportados para o exercício seguinte. 

 

2.3 Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial, artigo 105 da Lei 4320/64, tem a finalidade de demonstrar 

qualitativamente e quantitativamente a situação patrimonial, em determinado 

momento, da entidade. É composto pelo: 

2.3.1 Ativo Circulante 

Constitui-se no grupo de contas contábil que registra as disponibilidades de 

recursos sendo classificados conforme sua liquidez. 

2.3.1.1 Caixa e equivalente de caixa 

Os valores disponíveis do CRP-PR estão depositados em instituições bancárias, 

possuindo 03 contas no Banco do Brasil ag. 3793-1, e uma na Caixa Econômica 

Federal ag. 1000. 

Nome Saldo  

Banco do Brasil S/A - Ag. 3793-1 Conta 15.087-8  R$                -    

Banco do Brasil S/A - Ag. 3793-1 Conta 27.287-6  R$                -    

Caixa Econômica Federal - AG 1000 Conta 136-5  R$     66.791,12  

Banco do Brasil S/A - Ag. 3793-1 Conta 15.300-1  R$                -    
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BB CP Admin Diferenciado 15.300-1  R$   312.178,01  

BB CP Admin Diferenciado 15.087-8  R$     67.952,07  

BB Admin Supremo – 27.287-6  R$     32.504,55  

CDB FLEX EMPR - CEF 136-5  R$   753.598,89  

 

A conta 15087-8 do Banco do Brasil, é utilizada para pagamento das despesas 

gerais do CRP. 

A conta 27.287-6, é utilizada para recebimento das anuidades pagas pela 

modalidade de cartão de crédito ou débito pelos profissionais inscritos no CPR-

PR. 

A conta 136-5 – é utilizada para pagamento dos salários dos funcionários do 

CRP-PR. 

A conta 15.300-1 é utilizada para arrecadação das anuidades pagas através de 

boleto bancário. 

Todas as contas acima citadas, estão vinculadas a aplicação de resgate 

automático, conforme demonstrado acima. 

As aplicações financeiras são de liquidez imediata e podem ser resgatadas a 

qualquer momento, sem perda de rendimento e atendem os requisitos de 

rentabilidade e segurança. 

 

2.3.1.2 Créditos a curto prazo 

Esse grupo de conta demonstra os valores relativos aos créditos oriundos das 

variações patrimoniais aumentativas, que são reconhecidas pelos princípios 

contábeis da competência e oportunidade. 

CRÉDITOS A CURTO PRAZO  R$ 5.332.537,10  

Anuidades do Exercício Pessoa Física  R$ 2.103.608,53  

Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica  R$ 21.978,30  
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Anuidades de Exercícios Anteriores  R$ 1.672.591,37  

Dívida Ativa Administrativa  R$ 84.331,77  

Dívida Ativa Executiva  R$ 1.453.391,56  

 

Os valores de anuidades do exercício demonstram os valores que o CRP-PR 

não arrecadou no exercício corrente, e serão transferidos para anuidades do 

exercício anterior. Os valores que inscritos em dívida ativa Administrativa e 

Executiva, se originam da conta de anuidades de exercícios anteriores. 

 

2.3.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo 

Esta conta agrupa os valores que foram adiantados pelo CRP-PR como férias e 

gratificação natalina, pagamentos a recuperar (tributos pagos em duplicidade), 

adiantamento a fornecedores etc. 

 

2.3.1.4 Estoques 

Este valor demonstra o montante de material de consumo e de expediente que 

foi adquirido para a manutenção das atividades do CPR-PR. Realizamos a 

compra desses materiais estudando a demanda dos últimos meses, de forma 

que as atividades não sejam interrompidas nem de forma a ocupar um espaço 

muito grande, ou que os mesmos venham a se tornar obsoletos ou inservíveis 

para a autarquia. 

 

2.3.1.5 Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente 

Compreende os pagamentos realizados no exercício corrente, mas os serviços 

serão prestados ao longo do próximo exercício, tais como seguros, licença para 

uso de softwares, e prestação de serviços médicos de emergência. 
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2.3.2 Ativo Não Circulante 

No grupo de contas contábeis denominado Ativo Não Circulante são 

registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao 

funcionamento normal da entidade e do seu empreendimento, assim como os 

direitos exercidos com essa finalidade. 

Nesse grupo estão contabilizados os bens móveis e imóveis do CRP-PR. 

Conforme estabelecido pela NBC T 16.9, o CRP-PR realiza mensalmente a 

depreciação dos itens do Ativo Imobilizado, utilizando o método de cotas 

constantes e com valor residual conforme tabela abaixo 

Tipo Bem 

Depreciação 

Ativa  

Residual/Revenda 

Vida 

Útil 

(Anos) 

% 

Depreciação 

Mensal 

Equip. Processamento 

de Dados 
Sim 10,00% 5 1,6667 

Instalações Sim 10,00% 25 0,3333 

Máquinas e 

Equipamentos 
Sim 10,00% 10 0,8333 

Mobiliário em Geral Sim 10,00% 10 0,8333 

Móveis e Utensílios Sim 10,00% 10 0,8333 

Sist. Processamento de 

Dados 
Sim 10,00% 5 1,6667 

Utensílios de Copa e 

Cozinha 
Sim 10,00% 10 0,8333 

Edifícios Sim 10,00% 25 0,3333 

 

No exercício findo em 31/12/2020, os saldos do Imobilizado apresentavam a 

seguinte composição: 
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Exercício 2020 2019 

IMOBILIZADO 3.408.578,45 3.507.496,43 

BENS MÓVEIS 891.406,48 828.945,45 

Móveis e Utensílios  286.386,77 283.061,77 

Máquinas e Equipamentos  215.459,07 205.384,57 

Equipamentos de Processamento de 

Dados  
324.559,22 275.497,69 

Sistemas de Processamento de Dados  65.001,42 65.001,42 

 BENS IMÓVEIS 3.120.769,18 3.232.070,96 

 BENS IMOVEIS 3.120.769,18 3.232.070,96 

Edifícios  1.920.769,18 1.928.843,52 

Terrenos  1.200,000,00 1.200.000,00 

Obras em Andamento 0,00 103.227,44 

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 

AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 
603.597,21  553.519,98 

 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 552.129,61 553.519,98 

 (-) Depreciação Acumulada de Bens 

Móveis 
461.907,97 375.952,77 

 (-) Depreciação Acumulada de Bens 

Imóveis 
90.221,64 132.110,98 

 (-) Amortização Acumulada 51.467,60 45.456,23 

INTANGIVEL 11.033,92 800,00 

 SOFTWARES 11.033,92 800,00 

Programas de Informática (Softwares) 11.033,92 800,00 

 

2.3.3 Passivo Circulante 

O Passivo Circulante é composto pelas seguintes contas: Obrigações 

Trabalhistas e Previdenciárias a pagar em Curto Prazo, Fornecedores e Contas 

a Pagar a Curto Prazo (Restos a Pagar Processados), Obrigações Fiscais a 
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Curto Prazo (Impostos a Recolher), Obrigações de Repartição a Outros Entes 

(Repasses de Cota Parte, Cota Revista e Fundo de Seção ao CFP), Provisões 

a Curto Prazo (Provisões de Férias) Demais Obrigações a Curto Prazo 

(Anuidades Recebidas Antecipadamente). Estes valores tem a sua exigibilidade 

dentro do exercício seguinte. 

 

2.3.3.1 Provisões trabalhistas 

Neste grupo de contas estão registradas as provisões de despesas com 

remuneração de férias e gratificação natalina (13º Salário) provisionados 

mensalmente com o objetivo de informar os gestores de despesas que em algum 

momento deverão ser pagas. 

Provisão de Férias  R$ 428.046,20  

Provisão de INSS s/ Férias  R$ 91.300,64  

Provisão de FGTS s/ Férias  R$ 34.243,32  

Provisão de PIS s/ Férias  R$ 4.280,49  

 

2.3.3.2 Fornecedores diversos 

Representa o montante (R$ 138.167,32) a ser pago das despesas liquidadas em 

2020, que serão pagas em 2021. Estes valores serão inscritos como restos a 

pagar. 

 

2.3.3.3 Obrigações fiscais a curto prazo 

Estes valores correspondem as obrigações do CRP-PR junto à União e 

Municípios, das obrigações trabalhistas, bem como de retenções efetuadas de 

funcionários e fornecedores conforme a legislação vigente. 

OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO  R$   111.596,80  

INSS a recolher  R$     22.047,46  
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FGTS a recolher  R$        9.705,26  

 PIS/PASEP s/ Folha a Recolher  R$        1.213,17  

IRRF a recolher  R$     78.630,91  

IN SRF 539 - 6147  R$              69,26  

IN SRF 539 - 6175  R$              31,78  

IN SRF 539 - 6190  R$           268,73  

OBRIGAÇÕES FISCAIS COM MUNICÍPIOS  R$           118,51  

 

2.3.3.4 Obrigações de repartição a outros entes 

Estes valores correspondem ao montante que deverá ser repassado ao CFP 

referente a Cota Parte e Cota Revista, e Fundo de Seção. 

  REPASSADO  A REPASSAR  

REPASSES CFP  R$ 2.430.384,74   R$ 15.136,55  

Cota Parte - CFP  R$ 1.859.106,34   R$ 6.959,41  

Cota Revista  R$ 463.628,89   R$ 592,19  

Fundo de Seção  R$ 107.649,51   R$ 7.584,95  

 

2.3.4 Patrimônio Líquido 

O Patrimônio Líquido representa a diferença entre o Ativo e o Passivo da 

Entidade, resultando em Resultados Acumulados. 

No exercício 2020, o Balanço Patrimonial, aponta o total do Ativo R$ 

10.347.022,36, o Passivo Circulante de R$ 1.075.666,11, resultando em um 

Saldo de R$ 9.271.356,25 que é composto pelo resultado acumulado de 

exercícios anteriores mais o superávit do Exercício. 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  R$ 9.271.356,25  

Superávits ou Déficits do Exercício  R$ 2.972.977,71  
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SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 

ANTERIORES 
 R$ 6.298.378,54  

 

2.4 Demonstração das Variações Patrimoniais 

Este demonstrativo serve para apresentar as variações quantitativas, o resultado 

patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária, 

Lei 4320/64, art. 104.  

Variações quantitativas decorrem de atividades que aumentam ou diminuem o 

patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de atividades que 

alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio 

líquido. 

A apuração do resultado do exercício se dá pelo confronto entre as variações 

quantitativas aumentativas e diminutivas. Caso esse resultado seja positivo, 

teremos Superávit, caso seja negativo teremos um Déficit. 

No exercício 2020 esse resultado apontou os seguintes valores: 

 
2020 2019 

Variações Aumentativas  R$     12.574.398,26  R$ 8.613.758,12 

Variações Diminutivas  R$   9.601.420,55 R$ 10.133.257,40 

Resultado Patrimonial  R$     2.972.977,71 R$ 1.519.499,28 

  

2.4.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 

As variações aumentativas são compostas pelos seguintes valores: 

CONTRIBUIÇÕES  R$   11.453.138,15  

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E 

DIREITOS  R$         377.318,22  

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 

FINANCEIRAS  R$         243.668,25  
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OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS  R$         493.134,37  

 

As contribuições são referentes as anuidades que foram apropriadas no 

exercício 2020, sempre contabilizadas pelo valor bruto, do montante arrecadado, 

25% são repassados ao CFP. 

A exploração e venda de bens, serviços e direitos, corresponde a cobrança das 

taxas e emolumentos por inscrição, emissão de segunda via de CIP, e 

declarações. 

As variações financeiras, decorrem da cobrança de juros e multa das anuidades 

pagas em atraso, bem como da remuneração das aplicações financeiras do 

CRP-PR. 

Os valores de outras variações, corresponde aos recebimentos de dívida ativa, 

e outros recebimentos de pequena monta, que não se enquadram em nenhum 

dos tipos mencionados. 

 

2.4.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  R$     9.601.420,55  

PESSOAL E ENCARGOS  R$     4.994.394,68  

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E 

ASSISTENCIAIS  R$         124.990,14  

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE 

CAPITAL FIXO  R$      1.847.237,71 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 

FINANCEIRAS  R$         142.364,75  

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  R$                 890,00  

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS  R$                           -    
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TRIBUTÁRIAS  R$     2.474.452,30  

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS  R$           17.090,97  

 

Pessoal e encargos – valores empenhados para pagamentos das despesas com 

salários, encargos, benefícios a funcionários etc. 

Benefícios assistenciais – valor dispendido no pagamento de vale transporte e 

auxilio teletrabalho, em virtude de os funcionários estarem trabalhando na 

modalidade home-office. 

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo – referente aos gastos para 

realização das diversas atividades do CPR-PR. 

Variações patrimoniais diminutivas financeiras – representa o montante pago de 

tarifas das cobranças realizadas por cartão de crédito ou débito, tarifas bancárias 

pela emissão e cobrança dos boletos e tarifas de manutenção das contas 

bancárias. 

Transferências Concedidas – disponibilização de valores das chamadas publicas 

realizadas pelo CRP-PR, para apoio a projetos apresentados por profissionais, 

relacionados a Psicologia. 

Tributárias – são os repasses realizados ao CFP, de Cota Parte, Cota Revista e 

Fundo de Seção. 

Outras variações patrimoniais diminutivas – corresponde a valores gastos com 

indenizações e restituições de anuidades. 

O resultado é apresentado no balanço patrimonial, sendo incorporado ao 

patrimônio líquido da entidade. 
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2.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa 

A demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC – evidencia as movimentações 

ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos 

investimentos e dos financiamentos. 

A geração liquida de caixa e equivalente de caixa no exercício 2020, foi de R$ 

264.435,48, sendo o resultado do Fluxo de Caixa líquido das atividades das 

operações, que totalizou R$ 512.318,32, deduzido do Fluxo de Caixa Líquido 

das Atividades de Investimento R$ -81.375,03. E às inscrições de Restos a 

Pagar Processados que serão pagos em 2021 R$ 166.508,25. 

Atividades Operacionais 2020 

RECEITA CORRENTE  R$     9.524.150,05  

OUTROS INGRESSOS  R$     3.898.592,11  

TOTAL  R$   13.422.742,16  

DESPESAS PAGAS  R$     9.130.053,53  

OUTROS DESEMBOLSOS  R$     3.780.370,31  

TOTAL R$   12.910.423,84  

Fluxo de caixa liquido 

  R$        

512.318,32  

 

 

2.5.1 Ingressos 

As receitas correntes são compostas das anuidades, dos rendimentos de 

aplicação financeira, dos serviços de inscrição, emissão de CIP e declarações, 

receitas de multas e juros por pagamento em atraso das anuidades. 

Os outros ingressos correspondem aos valores que são retidos de fornecedores 

e funcionários, inclusive os repasses ao CFP. 
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2.5.2 Desembolsos 

É o credito empenhado e pago no exercício 2020, cujas despesas podem ser 

consultadas no portal da transparência do CRP, em Finanças – comparativo de 

despesa. 

Outros desembolsos, refere-se ao pagamento das retenções ocorridas nos 

pagamentos de salários a funcionários, bem como de fornecedores e repasses 

para o CFP. 

 

2.5.3 Atividades de Investimento 

Os valores gastos com aquisição de máquinas, equipamentos e infra estrutura 

para desenvolvimento das atividades do CRP, são alocadas neste campo do 

demonstrativo. Em 2020, o total gasto foi de R$ 81.375,03. 

 

2.5.4 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 

São os valores liquidados, e inscritos em restos a pagar. 

 

2.5.5 Geração Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa 

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial  R$         852.501,31  

Caixa e Equivalente de Caixa Final  R$     1.116.936,79  

Geração Liquida de Caixa  R$         264.435,48  

 

O superávit operacional R$ 512.318,32, deduzido das atividades de Investimento 

R$ 81.375,03, deduzido das atividades de financiamento R$ 166.507,25, 

totalizam em uma geração liquida de caixa de R$ 264.435,48, que é o valor que 

o CRP-PR, economizou após todas as suas atividades no exercício 2020.  
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2.6 RESUMO DOS RESULTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020 

Abaixo demonstramos um resumo dos resultados obtidos no exercício 2020 pelo 

CPR-PR: 

Resultados 2020 

Resultado Patrimonial  R$   2.972.977,71  

Geração de Caixa  R$       264.435,48  

Resultado Orçamentário  R$       146.213,68  

Superávit Financeiro  R$   1.045.380,05  

 

Resultado Patrimonial – é o resultado do confronto entre as Variações 

Patrimoniais Aumentativas – VPA e as Variações Patrimoniais Diminutivas – 

VPD, é incorporado ao Patrimônio Liquido da entidade no Balanço Patrimonial. 

Sua apuração ocorre no Demonstrativo das Variações Patrimoniais. 

Geração de Caixa – é o montante em espécie que resultado das operações do 

CRP-PR Ingressos deduzidos os dispêndios. É encontrado no Demonstrativo do 

Fluxo de Caixa – DFC. 

Resultado Orçamentário – compreende o total da receita realizada, deduzido do 

montante de despesas legalmente empenhadas. É apurado no Balanço 

Orçamentário. 

Superávit Financeiro – é obtido através da subtração das obrigações a curto 

prazo – Passivo Financeiro dos direitos ao qual o CRP-PR possui – Ativo 

Financeiro. O resultado e encontrado no Balanço Patrimonial. 

Todas as demonstrações contábeis mencionadas nestas notas explicativas, bem 

como outros demonstrativos e relatórios podem ser encontradas no site do CRP-

PR, pelo link: https://transparencia.cfp.org.br/crp08/ 

 

https://transparencia.cfp.org.br/crp08/
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar as Demonstrações Contábeis e todas as informações necessárias 

para avaliação das movimentações patrimoniais ocorridas no exercício de 2020, 

a Diretoria do Conselho Regional de Psicologia – Paraná, afirma que o Balanço 

Patrimonial, o Balanço Financeiro e demais demonstrações, incluindo as Notas 

Explicativas que as acompanham, espelham com exatidão e transparência todas 

as transações realizadas no período. Que deverão ser aprovadas pelo Plenário 

do CRP-PR e enviada para apreciação e Julgamento do CFP. 

 

 

 

Curitiba (PR), 31 de dezembro de 2020. 
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