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1 - Contexto Operacional 
 
A Sociedade Brasileira de Cardiologia SBC é uma entidade sem fins lucrativos, com número ilimitado de sócio 
e prazo indeterminado de duração.  Seu objetivo principal é congregar cardiologistas, estimular estudos e 
pesquisas científicas, principalmente a educação médica continuada no campo de cardiologia.  Foi fundada no 
dia 14 de agosto de 1943 no Serviço de Cardiologia do Hospital Municipal de São Paulo – SP e hoje tem sua 
sede no Município do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, nº 160, 326 à 330, Cento, CEP.: 20.020-
907. 
 
 
2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são 
apresentadas com a observância das disposições da Lei nº 6.404/76 e contemplam as determinações das normas 
do CFC – Conselho Federal de Contabilidade, dentre elas a NBC – ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade 
de lucros, notadamente nos princípios de relevância, materialidade, confiabilidade, prudência, integralidade e 
comparabilidade. 
 
Os administradores da Sociedade optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra 
regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional. 
 
As demonstrações refletem e espelham a realidade da sociedade em todos os seus aspectos econômicos, 
financeiros e patrimoniais relevantes. 
 
 
3 - Principais Práticas Contábeis 
 
(a)  Apuração do Resultado 
 

As receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o regime de competência dos exercícios.   
 

(b)  Aplicações Financeiras 
 

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo seu custo de aquisição, acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço, que são calculados com base na taxa efetiva de aquisição e registrados no 
resultado como receitas financeiras e, quando aplicável, ajustados ao valor de mercado. 

 
(b)  Ativo Circulante e não circulante 
 

São apresentados pelo valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, as variações 
monetárias e os rendimentos auferidos.  Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelo 
valor presente, quando aplicável. 



(d)  Passivo circulante e não circulante 
 
       Estão demonstrados pelos valores conhecidos e/ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos incorridos.  Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são 
registrados pelo valor presente. 

   
(e)  Imobilizado e Intangível 
 

O imobilizado e o intangível estão registrados pelo custo de aquisição.  A depreciação e amortização dos 
bens são calculadas pelo método linear, com base na vida útil estimada. 

 
(f)  Redução do valor recuperável 
 

Os bens e direitos do ativo imobilizado e do intangível tiveram o seu valor recuperável testado, não sendo 
apurados indicadores de perdas de valores.  Neste exercício, a administração, entende que não existem 
indícios de desvalorização do conjunto de bens que compõem o ativo imobilizado e o intangível da SBC; 
desta forma, não foram efetuados ajustes decorrentes do valor de recuperação dos ativos, conforme 
determina a resolução CFC nº 1.292/10 – NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 
 
 

4 - Caixa e Equivalentes de Caixa 
 
São compostas pelos saldos das seguintes contas: 
 

Contas     2020  2019 

Caixa    

                                    
14.284    

                                    
5.619   

Bancos c/movimento                  2.091.986            562.744  

       

 Total   2.102.270                              568.363  

 
 
 
5 - Aplicações Financeiras 
 
Os saldos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 são compostos por aplicações financeiras de curto prazo, 
conforme demonstrado abaixo: 
 

  Aplicações Financeiras  2020   2019 

Banco Bradesco S/A    10.288.479              9.534.449            

Banco do Brasil S/A    4.843.071  4.714.380 

Banco Itaú S/A    17.157.246         18.309.752       

Banco Santander S/A   5.929.504                                  5,833,918   

      

 Total                  38.218.300  
            38.392.499 

 
Os valores contábeis dos ativos financeiros da SBC estão compatíveis com os valores que poderiam ser obtidos 
na sua negociação. 
 
 
 
 
 
 



6 - Contas a Receber, Provisão para Devedores Duvidosos e Outros Créditos 
 
A NBC – Norma Brasileira de Contabilidade – NBC ITG – 2002 determina que as receitas de entidades sem 
fins lucrativos devem ser contabilizadas pelo regime de competência. 
 
Esta rubrica é representada por valores a receber oriundos de contratos para exploração de estantes, simpósios, 
satélites e patrocínios, além de cheques devolvidos e de outras contas de valores menos expressivos.  Suas 
composições em 2020 e 2019 são as seguintes: 
 

 Contas a Receber   2020  2019 

       
Contas a receber - Anuidades                 10.246.456               6.090.085  
Patrocínios   1.279.861   4.458.001  
     
(-) Prov para créditos de liquidação duvidosa (*) -  10.246.456   - 6.090.085  
Outros    779.268   116.171 

       

Total    2.059.129  4.574.172  

 
A provisão foi constituída para Créditos de Liquidação Duvidosa, na razão de 100% (cem por cento) das 
anuidades em atraso, conforme previsão estatutária. 
 
 
 

Anuidades 
 

2020  2019 
Valores a Receber 
 

% 
P.D.P 

Valor PDD  Valores a Receber % P.D.P Valor PDD 

Anuidades até 2012 8.218 100% 8.218  10.936   100%      10.936 
Anuidades até 2013 37.926 100% 37.926  39.949 100% 39.949 
Anuidades até 2014 48.578 100% 48.578  51.610 100% 51.610 
Anuidades até 2015 69.501 100% 69.501  73.685 100% 73.685 
Anuidades até 2016 116.539 100% 116.539  139.027 100% 139.027 
Anuidades até 2017 
Anuidades até 2018 
Anuidades até 2019 
Anuidades até 2020 
 
 

506.462 
1.546.665 
3.091.645 
4.820.921 

100% 
100% 
100% 
100% 

506.462 
1.546.665 
3.091.645 
4.820.921 

 563.009 
1.752.192 
3.459.677 

- 

100% 
100% 
100% 

- 

563.009 
1.752.192 
3.459.677 

- 

 ----------------  ------------  ----------------  ------------ 
 10.246.456  10.246.456  6.090.085  6.090.085 
 ==========  =======  =========  ========= 

 



7 – Depósitos Judiciais 
 
Conforme abaixo, a associação com o objetivo de se resguardar das demandas judiciais, vem realizando 
depósitos judiciais de supostos débitos tributários e de ações civis e trabalhista: 
 

Depósitos Judiciais  2020  2019 

       

Ações Cíveis   269.469  

                  

110.699  

Ações Tributáveis   4.755.950  

                         

4.635.707 

       

    5.025.419  

               

4.746.406  

 
 
 
8 – Imobilizado Intangível 
 

Imobilizado  2020  2019 
Contas Tx 

Depreciação 
Custo Depreciação Líquido  Custo Depreciação Líquido 

Imóveis e Benfeitorias 4% 5.930.533 3.550.148 2.380.385  5.786.177 2.972.178 2.813.999 
Móveis e Utensílios 10% 1.183.069 867.726 315.343  1.093.069 757.669 335.400 
Computador e 
Periféricos 

20% 
1.548.088 1.312.749 

          
235.339 

 
1.351.148 1.287.030           64.118 

Instalações 20% 77.208 77.208 -  77.208 77.208 - 
Linhas Telefônicas 0% 56.761 31.218 25.543  56.761 25.542 31.219 
Manequins 10% 728.084 533.976 194.108  728.084 461.168 266.916 
Máquinas e 
Equipamentos 

10% 
851.939 846.244 5.695 

 
851.939 845.586 6.353 

Telefonia 20% 99.632 85.955 13.677  94.949 81.341 13.606 
  ---------------- ---------------- ----------------  ---------------- ---------------- ---------------- 
  10.475.314 7.305.224 3.170.090  10.039.335 6.507.722 3.531.611 
  ========= ========= =========  ========= ========= ========= 
     
Intangível Tx 

Amortização 
2020  2019 

Contas  Custo Amortização Valor 
Líquido 

 Custo Amortização Valor 
Líquido 

Marcas e Patentes 10% 65.312 59.728 5.584  65.312 53.197 12.115 
Software 20% 2.726.712 2.074.242 652.470  2.277.783 1.960.589 317.194 

  ---------------- ---------------- ----------------  ---------------- ---------------- ---------------- 
  2.792.024 2.133.970 658.054  2.343.095 2.013.786 329.309 
  ========= ========= =========  ========= ========= ========= 

 
Os ativos imobilizado e intangível são registrados pelo custo de aquisição, deduzidos das depreciações e 
amortizações, que são calculadas pelo método linear com base nas taxas mencionadas que levam em 
consideração a vida útil de utilização dos bens.  Outros gastos são capitalizados apenas quando há aumento 
nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.  Qualquer outro tipo de gasto, quando incorrido, é 
reconhecido no resultado como despesa. 
 
A depreciação ou amortização dos ativos de longa vida considera a melhor estimativa da administração sobre 
a utilização dos ativos ao longo de suas operações.  Mudanças no cenário econômico e/ou no mercado podem 
requerer a revisão dessas estimativas de vida útil. 
 
 
 
 
 
 
 



9 – Receitas a Realizar 
 
Esta rubrica é representada por valores oriundos de contratos para exploração de estantes, simpósios, satélites 
e patrocínios, assinados antecipadamente em 2019 relativo ao 75º Congresso Brasileiro de Cardiologia a ser 
realizado em 2020. Suas composições em 2020 e 2019 são as seguintes: 
 

 2020                     2019 

    
Receitas a Realizar -  3.989.052 

 
 
10 – Provisão para Contingências 
 
Conforme informações do Departamento Jurídico da SBC existem processos em andamento de natureza fiscal 
e ações cíveis na esfera judicial pendentes de julgamento e considerados de risco provável.  Nos exercícios de 
2020 e 2019, a Administração da Entidade optou por provisionar apenas aquelas contingências classificáveis 
como de risco provável. 
 

Provisões para Contingências 2020  2019 

       

COFINS (*)                         7.740.552                        7.194.596  

Cooperativas                                249.882                           249.882  
 
ICMS                                                                                                                             35.822   35.822  

                         8.026.256                       7.480.300 

Contingências - Ações Cíveis/Trabalhistas                          92.911                       92.911  

       

    8.119.167               7.573.211              

 
(*) em decorrência de Autuação Fiscal que teve por objeto a exação de COFINS – Contribuição para o 
financiamento da Seguridade Social sobre as receitas decorrentes de taxas de inscrição, patrocínios e locação 
de estandes relativamente ao exercício de 2.012 (autuação lavrada em 2.016) a SBC decidiu, 
conservadoramente, provisionar 100% (cem por cento) dos valores objeto da autuação fiscal. Embora sentença 
de 1a. instância tenha sido proferida, dando ganho de causa à entidade em 1a. instância, a decisão foi reformada 
em 2a. instância, com o depósito judicial de R$ 4.174.488 em 31/10/2019 e aguarda julgamento perante STJ. 
Com base no princípio do conservadorismo optou-se por manter a provisão, o que será objeto de reavaliação 
do Departamento Jurídico em momento oportuno. 
 
(**) em 2019 a SBC obteve êxito definitivo nas ações que discutiam a inexigibilidade do ISSQN – (Imposto 
sobre serviços de qualquer natureza) incidente sobre as receitas próprias das atividades estatutárias da 
Entidade e do IPTU - (Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana) incidente sobre as suas propriedades 
imobiliárias, devido aos Municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com isso os depósitos judiciais foram 
revertidos ao caixa da empresa (vide nota 7 - Depósitos Judiciais) nos valores de R$ 1.811.512 em 02/10/2019 
e R$ 262.313 em 04/02/2019. Com a definitividade das decisões, as provisões deixaram de ser necessárias. 
 
11 – Patrimônio Líquido 
 
O patrimônio social compreende a dotação inicial, acrescido dos valores dos superávits e diminuído dos 
déficits ocorridos nos exercícios.  O resultado do exercício é incorporado ao Patrimônio Social em 
conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução CFC 1.409/12 – ITG 
2002(R1) – Entidades sem finalidades de lucros – item 15 que descreve que o superávit ou déficit do exercício 
deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos 
associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta do Patrimônio Social. 
 
 
 



12 – Seguros 
 
A apólice de seguros em vigor em 31 de dezembro de 2020, destina-se à cobertura de incêndios, explosões, 
quedas de raio, tumultos, danos elétricos, quebra de vidros, mármores, granitos, roubo e furto qualificado de 
conteúdo, responsabilidade civil de estabelecimento comercial e industrial da SBC.  Os seguros são contratados 
em montante julgado suficiente pela administração para a cobertura dos eventuais riscos existentes. 
 
 
13 – Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) – Elaborada pelo Método Indireto 
 
A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) foi elaborada em conformidade com a Res. do Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC de nº 1.296/10 que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica – NBC TG 
03 (R3)– Demonstração dos Fluxos de Caixa, cuja finalidade é de “fornecer informações para auxiliar 
investidores, credores, e outros na realização das avaliações financeiras, evitando situações de insolvência ou 
falta de recursos que representam sérias ameaças a continuidade das organizações”. 
 
 
14 – Receitas/Despesas de Imunidade Tributária 
 
As imunidades tributárias foram reconhecidas nas receitas e nas despesas como se devido fosse e o cálculo 
feito pelo método do Lucro Real. 
 

 2020  2019 

PIS 119.433  103.648 
COFINS 551.227  478.374 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 909.735  821.029 
IMPOSTO DE RENDA 2.513.042  2.214.402 
    
 4.093.437  3.617.453 

 
Conforme determinam a NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade, através da Resolução CFC 926/01 – que 
institui os procedimentos da NBC T 10.19 – Entidades sem finalidades de lucro, em especial a letra k do item 
10.19.3.3, que deu uma nova redação a Resolução CFC 966/03, os benefícios fiscais obtidos com isenções 
tributárias foram considerados no exercício de 2014. 
 
 
15 – Contingências Fiscais 
 
As declarações de rendimentos, os tributos e contribuições estão sujeitos à revisões pelas autoridades fiscais 
durante diferentes períodos em legislações específicas. 
 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020 
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