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Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras da Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda. 
("Empresa"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Clube de Saúde Administradora de 
Benefícios Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
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 "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos 
independentes em relação à Empresa, 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 conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

 
A administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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,   
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mas não uma garantia de que a 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 financeiras. 
 
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 financeiras, 

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 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 às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa. 

 
• 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 incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras 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 a Empresa a não mais se manter em 
continuidade operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 

as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
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 significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
São Paulo, 29 de março de 2018 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
Fábio Cajazeira Mendes 
Contador CRC 1SP196825/O-0 
 



CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Em milhares de reais - R$)

ATIVO
Nota 

explicativa
31/12/2018 31/12/2017 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 

explicativa
31/12/2018 31/12/2017

(reapresentado)

CIRCULANTE CIRCULANTE

Disponível 7 14.724 1.218 Prêmios a repassar 346 380

Aplicações 8 4.777 4.401 Repasses financeiros a pagar 389 367

Créditos de operações com planos de assistência à saúde 1.109 3.482 Antecipações a repassar 12 2.372 927

Títulos e créditos a receber 9 1.006 2.242 Tributos e contribuições a recolher 13 546 234

Outros valores e bens 10 -                    500 Débitos diversos 14 3.840 1.156

Total do ativo circulante 21.616 11.843 Total do passivo circulante 7.493 3.064

NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE Provisões

Realizável a longo prazo:    Provisão para riscos 15 732 790

Titulos e créditos a receber 9 17 12 Total do passivo não circulante 732 790

Outros créditos a receber 10 298 -                           

Total do realizável a longo prazo 315 12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Imobilizado 10 13 Capital social 16 38.538 38.538

Intangível 11 7.512 12.061 Prejuízos Acumulados (17.310)         (18.463)         

Total do ativo não circulante 7.837 12.086 Total do patrimônio líquido 21.228 20.075

TOTAL DO ATIVO 29.453        23.929              TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 29.453 23.929

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Em milhares de reais - R$)

Nota 

explicativa 31/12/2018 31/12/2017

CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Receita com administração de planos de assistência à saúde e outras, líquidas de 

cancelamentos
                   40.668          36.778 

Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde (2.707)                   (2.421)          

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                    37.961          34.357 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO 

RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE

  Custo dos serviços prestados 17                     (4.232)         (11.915)

RESULTADO BRUTO 33.729                   22.442         

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO                        (503)           (1.004)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 18                   (14.297)         (11.185)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 456                        749              

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   (15.014)         (13.433)

Perdas com créditos incobráveis 20 (14.704)                 (12.672)       

Outras perdas/ganhos operacionais                        (310)              (761)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 19 (1.862)                   (942)             

Receitas financeiras 19                       2.421             2.280 

Despesas financeiras 19 (4.283)                   (3.222)          

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E DAS PARTICIPAÇÕES                        2.509           (3.373)

Imposto de renda 22 (919)                       -                    

Contribuição social 22                        (348)                     - 

Participações no resultado 14                           (89)                 (93)

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO                       1.153           (3.466)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Em milhares de reais - R$)

31/12/2018 31/12/2017

Lucro Líquido (Prejuízo) do Período 1.153                     (3.466)                   
TOTAL RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 1.153                     (3.466)                   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Em milhares de reais - R$)

Nota Explicativa
Capital Social 

integralizado

Aumento de 

Capital

Prejuizos 

acumulados
Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 35.538                  -                          (14.997)                     20.541              

Adiantamento para futuro aumento de capital -                             3.000                 -                                 3.000                

Lucro líquido (prejuízo) do exercicio -                             -                          (3.466)                       (3.466)               

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 16 35.538                  3.000                 (18.463)                     20.075              

Integralização de capital 16 3.000                     -                          3.000                

Adiantamento para futuro aumento de capital 16 -                             (3.000)                (3.000)               

Lucro líquido (prejuízo) do exercicio -                             1.153                        1.153                

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 16 38.538                  -                          (17.310)                     21.228              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social



CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais - R$)

31/12/2018 31/12/2017

(reapresentado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Recebimentos de plano de saúde 321.511            267.705                   
(+) Resgate de aplicações financeiras 500                    -                                
(+) Outros Recebimentos Operacionais 399                    84                             
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde (286.101)           (249.789)                  
(-) Pagamentos de Pessoal (3.327)                (2.732)                      
(-) Pagamentos de serviços de terceiros (3.000)                (7.569)                      
(-) Pagamentos de tributos (3.531)                (2.592)                      
(-) Aplicações financeiras (660)                   (450)                          

(-) Outros pagamentos operacionais (12.195)             (8.538)                      

Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais 13.596               (3.881)                      

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado -                         (13)                            

(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangível -                         (6.000)                      

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento -                         (6.013)                      

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Integralização de capital em dinheiro - 3.000                        
(-) Pagamentos de Participações no Resultado (89)                     -                                
Caixa Líquido proveniente das  atividades de financiamento (89)                     3.000                        

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 13.506               (6.894)                      

Caixa - saldo inicial 1.218                 8.112                        
Caixa - saldo final 14.724               1.218                        

Ativos livres no início do ano (*) 1.218                 8.112                        
Ativos livres no fim do ano (*) 14.724               1.218                        

AUMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 13.506               (6.894)                      

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não garantidoras das 

provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isso é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda. (‘’Clube de Saúde” ou “Empresa”), é uma 
Sociedade Limitada, constituída em 7 de outubro de 2013, com sede em São Paulo - SP, cujo objeto 
social é atuar como “administradora de benefícios”, conforme as Resoluções Normativas nº 195 e nº 
196 da Agência de Saúde Suplementar (“ANS”), sem a assunção do risco da operação, atuando ou 
não como estipulante na contratação coletiva de planos, representando e prestando serviços para 
pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde, coletivos, participantes e 
beneficiários de planos de assistência à saúde e odontológico, que tenham aderido a contratos 
coletivos. A autorização de funcionamento está registrada sob o nº 419.290. A Empresa integralizou 
capital em 28 de janeiro de 2014 e iniciou suas operações em 1º de agosto 2014. 

As operações são conduzidas pela Empresa através das empresas do Grupo Qualicorp, do qual faz 
parte, atuando por meio de processos integrados no mercado de benefícios, utilizando-se da mesma 
estrutura operacional. As sinergias dos serviços prestados conjuntamente pelas empresas e os custos 
da estrutura operacional e administrativa são absorvidos, em conjunto ou individualmente, segundo 
a praticabilidade de lhes serem atribuídos. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

2.1. Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras da Empresa são preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis as entidades supervisionadas pela ANS, com exceção dos CPCs 47 e 48, 
e estão sendo apresentadas de acordo com o plano de contas e modelo de publicação da ANS 
estabelecido na Resolução Normativa nº 290 e as respectivas atualizações.  

Através da RN 435 de 23 de novembro de 2018, a ANS sustenta a posição de não adotar os 
pronunciamentos CPC 47, CPC 48 vigentes a partir de 1º de janeiro de 2018. 

A Empresa adotou o CPC 47 e CPC 48 (veja maiores detalhes na nota explicativa 2.4 abaixo), visto que 
sua controladora é entidade de capital aberto, cujas ações são negociadas na bolsa de valores, e por 
requerimento de seu órgão regulador, CVM, a partir de 1º de janeiro de 2018 adotou esses 
pronunciamentos técnicos. 

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela ANS, CPC 47 e 48. 

As mesmas demonstrações financeiras evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
administração em sua gestão. 

2.2. Base de elaboração 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas 
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práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de ativos. 

As principais práticas contábeis adotadas pela Empresa estão divulgadas na nota explicativa nº 3. 

Para elaboração das notas explicativas, a premissa utilizada pela Administração é a de divulgar os 
valores superiores a 10% do subgrupo a qual pertence, salvo se julgar necessário relatar informações 
relevantes, não contempladas nesta premissa. 

2.3. Reclassificação e reapresentação de saldos 

(i) No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, na nota explicativa nº 22, foi mencionado 
que o total da Constituição líquida de adições temporárias sem constituição de crédito 
tributário era de R$82, sendo que o correto é R$ 483 e o total das perdas com créditos 
incobráveis era de R$ 483, sendo que o correto é R$ 82.  

 

31/12/2017 
(anteriormente 
apresentados) 

Reclassificação 
31/12/2017 

Reapresentação 

Constituição líquida de adições temporárias 
sem constituição de crédito tributário 

(82) (401) (483) 

Perdas com créditos incobráveis (483)  401 (82) 
 

Esse ajuste não produziu efeitos no balanço e resultado da Empresa. 

(ii)          No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o saldo de aplicações financeiras de liquidez 
imediata no montante de R$ 424 foi indevidamente classificado como aplicações financeiras 
ao invés de disponível no balanço patrimonial.  

Consequentemente, na nota explicativa nº 7 foi mencionado que o total Disponível era de 
R$794, sendo que o correto é R$1.218, conforme quadro a seguir: 

  31/12/2017   31/12/2017 

Descrição 
(anteriormente 
apresentados) 

Reclassificação Reapresentação 

 
   

Bancos conta depósito - movimento - país 794 - 794 

Operações compromissadas  - 424 424 

Total 794 424 1.218 
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E consequentemente a nota explicativa nº 8 foi mencionado que o total das Aplicações Financeiras era de 
R$4.825, sendo que o correto é R$4.401, conforme quadro a seguir: 

 

  31/12/2017   31/12/2017 

Descrição 
(anteriormente 
apresentados) 

Reclassificação Reapresentação 

 
   

Fundo ANS (a)  4.401 - 4.401 
Operações 
compromissadas   

424 (424) - 

Total 4.825 (424) 4.401 

Em virtude das reclassificações acima, tivemos as seguintes alterações na Demonstração do Fluxo de 

Caixa: 

   31/12/2017   31/12/2017 

    
(anteriormente 
apresentados) 

Reclassificação Reapresentação 

(+) Recebimentos de plano de saúde   267.705 - 267.705 
(+) Resgate de aplicações financeiras  315.793 (315.793) - 
(+) Outros Recebimentos Operacionais   84 - 84 
(-) Pagamentos a fornecedores/prestadores 
 de serviços de saúde 

  (249.789) - (249.789) 

(-) Pagamentos de Pessoal   (2.732) - (2.732) 
(-) Pagamentos de serviços de terceiros   (7.569) - (7.569) 
(-) Pagamentos de tributos   (2.592) - (2.592) 
(-) Aplicações financeiras  (308.194) 307.744 (450) 
(-) Outros pagamentos operacionais   (8.970) 432 (8.538) 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   3.736 (7.617) (3.881) 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   (6.013) - (6.013) 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  3.000 - 3.000 

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA   723 (7.617) (6.894) 

Caixa - saldo inicial  71 8.041 8.112 
Caixa - saldo final   794 424 1.218 
AUMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
RECURSOS LIVRES (6.894) - (6.894) 

Esse ajuste não produziu efeitos no resultado da Empresa. 

 

2.4. Adoção de Normas Internacionais 

I. Classificação e Mensuração (CPC 48) 

A Empresa entende que os ativos financeiros classificados como Empréstimos e Recebíveis em 
2017 são passíveis de reconhecimento como Custo Amortizado em 2018.  

Com relação às perdas de clientes, a Empresa entende que a provisão para perda com créditos 
incobráveis deve ser reconhecida por estimativa, tendo como base um percentual do 
faturamento, definido em nota técnica atuarial, não mais com base nos valores dos créditos 
vencidos após 60 dias, que considerava o histórico de “perdas incorridas”, passando a ser 
provisionada em função do reconhecimento das “perdas de crédito esperadas”, no mesmo 
momento do registro do respectivo faturamento. 
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De acordo com as disposições transitórias da CPC 47 (7.2.15), os valores comparativos não foram 
reapresentados. 

II. CPC 47 – Receitas de contratos com clientes – Mensuração e Reconhecimento 

Estabelecendo um novo modelo contendo cinco passos que especificam o tratamento contábil 
para todas as receitas de contratos com clientes, CPC 47 demonstra o montante, o momento e as 
incertezas em relação as receitas e aos fluxos de caixas decorrentes de contratos com clientes. 

Após análises, concluiu-se que para a Empresa não há impactos em relação a esta norma para a 
Empresa. 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As principais práticas contábeis adotadas foram as seguintes: 

Princípios gerais 

Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de competência. A 
receita é reconhecida na demonstração do resultado quando os serviços são efetivamente 
prestados. A receita é apresentada líquida de deduções, incluindo o imposto calculado sobre as 
vendas.  

Os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis após os próximos 12 meses são classificados no 
ativo e passivo não circulante, respectivamente. 

Instrumentos financeiros 

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Empresa for parte das disposições 
contratuais do instrumento. 

Os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo valor nominal que se 
aproxima do valor justo, considerando inclusive que as operações possuem prazo de vencimento 
de até 30 dias, e que, portanto, resultam em efeitos imateriais nas informações financeiras.  

Os passivos financeiros referentes às aquisições de cessões de direitos são reconhecidos e 
atualizados, quando aplicável, com base nos contratos firmados. 

Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos 
financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) 
são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após 
o reconhecimento inicial. 

Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. 

Ativos financeiros 

Os ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias específicas: custo amortizado, ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. 
Até 31 de dezembro de 2017 os ativos financeiros, eram classificados nas seguintes categorias: 
mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis e disponíveis para 
venda. A classificação dependia da finalidade para a qual os ativos financeiros eram adquiridos. 
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A classificação depende do modelo de negócio da entidade e finalidade dos ativos financeiros e 
é determinada na data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de 
ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. As aquisições 
ou alienações recorrentes correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que 
requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de 
mercado. 

a. Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 

Os ativos financeiros são classificados na categoria de custo amortizado, se ambas condições 
forem atendidas, conforme pronunciamento técnico CPC48: 

 O ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócio, por objetivo de receber fluxo 
de caixas contratuais; e 

 Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de 
caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do 
principal em aberto. 

b. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 

Os ativos financeiros são classificados na categoria de ativos financeiros ao valor justo por meio 
de outros resultados se: 

 O ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócio, por objetivo de receber fluxo 
de caixas contratuais, bem como pela venda; e 

 Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de 
caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do 
principal em aberto. 

c. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 

Os ativos financeiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado, quando não forem 
classificados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 

Passivos financeiros 

Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo amortizado, ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado.  

A Empresa não possui passivos classificados como passivos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado ou por resultado abrangente. 

Os passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado, utilizando o método de 
juros efetivos. 

O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro 
e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que 
desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários que constituem 
parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao 
longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, 
para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido. 

A Empresa efetua a baixa de passivos financeiros somente quando as obrigações são extintas e 
canceladas ou quando são liquidadas. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro 
baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. 
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I. Disponível e aplicações financeiras de liquidez imediata. 

Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da 
data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais 
são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos 
balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.  

II. Aplicações financeiras 

Inclui aplicações financeiras vinculadas à ANS. O valor de mercado das cotas do fundo de 

investimento financeiro não exclusivo de renda fixa é apurado com base no valor de cota 

divulgado pelo administrador do fundo no qual a Empresa aplica seus recursos. 

Conforme política interna, as aplicações financeiras estão concentradas em operações de 
menor risco, sendo principalmente renda fixa e cotas de fundo de renda fixa, multimercado, 
certificado de depósito interbancário – CDI e títulos públicos federais. A aplicação de 
recursos financeiros é permitida apenas em instituições sólidas com classificação 
de “rating” de “AAA” até “BBB” no limite de 100% e de rating “BBB” até “BBB+“ no limite de 
20%. 

III. Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde, títulos e créditos a 
receber, perdas com créditos incobráveis, prêmios a repassar e repasses financeiros 
a pagar. 

Nas operações de administração de contratos coletivos por adesão efetuadas por conta e ordem 
de terceiros e nas operações de estipulação de contratos coletivos por adesão (contratos nos 
quais o estipulante é a Empresa) é efetuada operação de cobrança dos beneficiários e o repasse 
às operadoras e seguradoras de saúde através da quitação das respectivas faturas, 
independentemente dos recebimentos (operações que envolvem o risco de crédito dos 
beneficiários para a Empresa), com exceção para os casos em que o risco de crédito é da 
seguradora/operadora de saúde. 

Essas operações, com e sem risco de crédito, são contabilizadas em conta do ativo “Outros 
créditos de operações com planos de assistência à saúde” em contrapartida às contas de passivos 
de prêmios a repassar (valores devidos às operadoras e seguradoras) e de repasses financeiros a 
pagar (valores devidos às entidades), e contas de resultado relativos à taxa de administração e 
repasses financeiros conforme mencionado na nota explicativa nº 3.v). 

Os recebimentos antecipados de clientes são contabilizados no passivo na conta “Antecipações 
a repassar”.  

Para 2018, a provisão de perda com créditos incobráveis é constituída com base em estimativas 
de perdas esperada das cobranças das respectivas faturas dos beneficiários, calculada através do 
percentual de inadimplência identificado em Nota Técnica atuarial sobre os respectivos 
faturamentos das entidades. Os valores vencidos há mais de 60 dias são baixados como perdas 
com créditos incobráveis, quando não houver expectativa de recebimento, e registrados como 
recuperação de crédito, quando do efetivo recebimento. 

Em 2017, a perda com créditos incobráveis era constituída com base nas perdas estimadas, sendo 
seu montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos créditos a 
receber de clientes. Nas operações em que a Empresa assume o risco de crédito, os valores 
vencidos há mais de 60 dias são baixados como perdas com créditos incobráveis, quando não há 
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expectativa de recebimento, e registrados como recuperação de crédito, quando do efetivo 
recebimento. 

IV. Intangível 

Está representado pela aquisição de cessão de direitos e acordo de não competição. 

Esses ativos são avaliados pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e das 
perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. 

A amortização dos ativos intangíveis com vida útil definida é calculada pelo método linear, com 
base no prazo em que o ativo irá gerar benefícios econômicos futuros, conforme mencionado na 
nota explicativa nº 11. 

O valor residual dos itens do intangível é baixado imediatamente ao seu valor recuperável quando 
o saldo residual exceder o valor recuperável, conforme nota explicativa nº 3.iv). 

V. Redução ao valor recuperável do intangível 

No fim de cada exercício, a Empresa revisa o valor contábil de seus ativos intangíveis com vida 
útil definidos para verificar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por 
redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é 
estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. 

Ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ainda não disponíveis para uso são submetidos ao 
teste de redução ao valor recuperável pelo menos uma vez ao ano e sempre que houver qualquer 
indicação de que o ativo possa apresentar perda por redução ao valor recuperável. 

O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor 
em uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao 
valor presente pela taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de 
mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo para o qual a estimativa de 
fluxos de caixa futuros não foi ajustada. 

Se o montante recuperável de um ativo calculado for menor que seu valor contábil, o valor 
contábil do ativo é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável 
é reconhecida imediatamente no resultado. 

Quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o 
aumento do valor contábil do ativo para a estimativa revisada de seu valor recuperável, desde 
que não exceda o valor contábil que teria sido determinado, caso nenhuma perda por redução 
ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo em exercícios anteriores. A reversão 
da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. 

Durante o exercício de 2018 e 2017 a Empresa avaliou seus ativos e não detectou a necessidade 
de constituição de redução ao valor recuperável. 

VI. Apuração do resultado 

As receitas decorrentes da intermediação de vendas de planos de saúde e odontológicos 
efetuados aos beneficiários são contabilizadas quando da efetivação das vendas, que ocorrem 
geralmente até o mês subsequente à liquidação dos valores devidos pelas seguradoras e 
operadoras. A principal receita é a seguinte: 
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Receita de taxa de administração: corresponde à remuneração mensal da atividade de 
administração e/ou estipulação dos ramos saúde e odontológico dos planos coletivos por 
adesão. 

VII. Regimes de Tributação 

A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 
10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240. A contribuição social foi calculada à 
alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. 

4. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS 

Na aplicação das práticas contábeis da Empresa descritas na nota explicativa nº 3, a Administração 
deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos 
para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes.  

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das 
revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são 
revistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também em períodos posteriores se a revisão 
afetar tanto o período presente como períodos futuros. 

Nesse contexto, as estimativas e as premissas contábeis são continuamente avaliadas pela 
Administração e baseiam-se na experiência histórica e em vários outros fatores, que entende como 
razoáveis e relevantes. 

A Empresa adota premissas e faz estimativas com relação ao futuro, a fim de proporcionar um 
entendimento de como a Empresa forma seus julgamentos sobre eventos futuros, inclusive as 
variáveis e premissas utilizadas nas estimativas, que requer o uso de julgamentos quanto aos efeitos 
de questões relativamente incertas sobre o valor contábil dos seus ativos e passivos e os resultados 
reais raramente serão exatamente iguais aos estimados. 

Para aplicação das práticas contábeis descritas anteriormente, a Administração da Empresa adota as 
seguintes premissas que podem afetar as demonstrações financeiras. As áreas que envolvem 
julgamento ou uso de estimativas relevantes às demonstrações financeiras estão apresentadas a 
seguir: 

a) Teste de redução ao valor recuperável de ativos (impairment); e 

Durante o exercício de 2018 e 2017 a Empresa avaliou seus ativos e não detectou indicadores de 
impairment, sendo assim o cálculo do valor recuperável não foi efetuado.  

b) Provisão para perdas sobre créditos.  

As provisões para devedores duvidosos são registradas de acordo com metodologia estabelecida nas 
políticas da Empresa (nota explicativa nº 3.II). Essas estimativas foram baseadas no histórico de 
inadimplência, as quais estão sujeitas a alterações se houver mudança no cenário. A Empresa estima 
que uma alteração de 0,5% no índice de inadimplência, causaria impacto de R$ 206, líquidos de 
impostos nas suas demonstrações financeiras. 
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5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Classificação e valor justo dos instrumentos financeiros 

Pela natureza da sua operação e dos instrumentos financeiros existentes em 31 de dezembro de 
2018, a Administração considera que os valores contábeis dos ativos financeiros e passivos 
financeiros contabilizados ao custo amortizado e reconhecidos nas demonstrações financeiras se 
aproximam dos seus valores justos, conforme segue: 

(i) Créditos de operações com planos de assistência à saúde e demais ativos e passivos 
financeiros 

Estima-se que os valores contábeis dos créditos de operações com planos de assistência à saúde, 
títulos e créditos a receber, e das contas a pagar (prêmios a repassar, repasses financeiras a pagar 
e débitos diversos) estejam próximos de seus valores justos, em virtude do curto prazo para a 
realização dessas operações. 

Os instrumentos financeiros e respectivas classificações estão demonstrados a seguir: 

 31/12/2018 31/12/2017 

 

Ativo financeiro 
mensurado pelo 

valor justo por meio 
do resultado 

Custo 
amortizado 

Empréstimos 
e recebíveis 

Ativo financeiro 
mensurado pelo 
valor justo por 

meio do 
resultado 

Custo 
amortizado 

Ativos financeiros:  
    

Aplicações financeiras 4.777 - - 4.401-  

  Créditos de operações com 
planos de saúde 

- 1.109 3.482 - - 

Títulos e créditos a receber  - 2.039 2.254 - - 

Passivos financeiros: - - - - - 

Débitos diversos - 3.840 - - 1.156 

Antecipações a repassar - 2.372 - - 927 

Prêmios a repassar - 346 - - 380 

Repasses financeiros a pagar  -                389   -  
                                    

-  
                367  

 

 

Instrumentos derivativos 

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Empresa não operou contratos de instrumentos 
financeiros derivativos para proteção de suas posições ou para especulação. 

b) Gerenciamento dos principais riscos 

A Empresa efetua operações de estipulação e administração de contratos coletivos por adesão 
no segmento de seguro saúde e de planos de saúde suplementar e odontológicos. 

Os principais riscos decorrentes dos negócios da Empresa são os riscos de crédito, de taxa de 
juros, de liquidez e de capital. 

A administração desses riscos envolve diferentes departamentos, e contempla uma série de 
políticas e estratégias de alocação de recursos consideradas adequadas. 
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A Empresa possui controles internos que garantem que estas políticas e estratégias estão sendo 
cumpridas, de forma que os resultados obtidos estão de acordo com os objetivos definidos pela 
sua Administração. 

Risco de crédito 

O risco de crédito advém da possibilidade da Empresa ter que arcar com o pagamento das faturas 
das operadoras/seguradoras decorrentes das parcelas dos planos/seguros vencidos e não pagos 
pelos beneficiários. 

Para mitigar este risco, a Empresa adota como prática comercial o cancelamento dos 
beneficiários inadimplentes conforme prazo contratual, sendo cancelados com 30 dias de 
inadimplência da data do vencimento da mensalidade. 

A metodologia de apuração da provisão de créditos de liquidação duvidosa e baixa de valores 
incobráveis está descrita na nota explicativa nº 3 c. 

Risco de taxa de juros dos instrumentos financeiros 

Esse risco é oriundo da possibilidade de a Empresa vir a sofrer perdas por conta de flutuações 
nas taxas de juros que são aplicadas a seus ativos captados (aplicados) no mercado.  

Como o fluxo médio de recebimentos/pagamentos da Empresa é de 30 dias, a Administração 
utiliza como premissa para análise da variação de taxa de juros à variação do Certificado de 
Depósito Interbancário - CDI, que estão assim resumidos: 

 

Contas Nota   
patrimoniais explicativa 31/12/2018 

    
 

Aplicações financeiras de liquidez imediata Ativo circulante 8 12.487 

Aplicações financeiras vinculadas Ativo circulante 8 4.777 

Total de exposição     17.264 

 

(i) As aplicações financeiras são substancialmente realizadas com base nas taxas de 
remuneração efetivamente negociadas atreladas na sua totalidade à taxa CDI e refletem 
as condições usuais de mercado nas datas dos balanços, conforme descrito na nota 
explicativa nº 8. 

A política de aplicações financeiras adotada pela Administração da Empresa estabelece as 
instituições financeiras com as quais pode operar, os limites de alocação de recursos e os 
objetivos. 

Conforme política interna, as aplicações financeiras centralizam-se naquelas de menores 
riscos, sendo aplicadas em renda fixa e cotas de fundo de renda fixa, multimercado e títulos 
públicos federais. A aplicação de recursos financeiros é permitida apenas em instituições 
sólidas com classificação de “rating” de “AAA” até “BBB” no limite de 100% e de rating 
“BBB” até “BBB+“ no limite de 20%. Parte dos valores aplicados centraliza-se em fundos 
dedicados à ANS e aos Certificados de Depósito Bancários - CDBs, com rentabilidade 
baseada no Certificado de Depósito Interbancário – CDI. 

(ii) Análise de sensibilidade de variações das taxas de juros 

As flutuações das taxas de juros, como, por exemplo, o CDI, podem afetar positiva ou 
adversamente as demonstrações financeiras em decorrência de aumento ou redução no 
saldo de aplicações financeiras. 
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Em 31 de dezembro de 2018, se as taxas de juros de CDI fossem 10% ao ano mais altas/mais 
baixas e todas as outras variáveis se mantivessem constantes o prejuízo do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018 aumentaria/diminuiria em R$ 90 (R$ 95 em 2016). 

Risco de capital 

A Empresa administra seu capital para assegurar que possam continuar com suas atividades 
normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. 

A estrutura de capital é formada pelo endividamento líquido, deduzidos pelo caixa e saldos de 
bancos, detalhados nas notas explicativas nº 7 e 8, e pelo patrimônio líquido (nota explicativa 
nº 16). 

A Empresa está sujeita a requerimentos de manutenção de recursos próprios mínimos, conforme 
determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 

A Resolução Normativa - RN nº 209 de 22 de dezembro de 2009 e alterações posteriores, 
estabelece que o capital-base a ser considerado em 31 de dezembro de 2018 é o de R$ 170 e 
que este montante deve ser maior que o patrimônio mínimo ajustado.  

Patrimônio mínimo ajustado representa o patrimônio líquido ajustado por efeitos econômicos 
conforme estabelecido pela IN - Instrução Normativa 50 de 30 de novembro de 2012. 

Em 31 de dezembro de 2018 o patrimônio mínimo ajustado calculado é de R$28.741 (R$32.136 
em 2017), estando a mesma enquadrada à respectiva Instrução Normativa. 

Risco de liquidez 

Considerando as atividades da Empresa, a gestão do risco de liquidez implica monitorar os prazos 
de liquidação dos direitos e das obrigações com o objetivo de manter uma posição de caixa com 
liquidez imediata para honrar compromissos assumidos. 

A Empresa elabora análises de fluxo de caixa projetado e revisa, periodicamente, as obrigações 
assumidas e os instrumentos financeiros utilizados. A expectativa de fluxo de caixa para os 
instrumentos financeiros passivos está demonstrada como segue:  

 

 

 

Menos de seis meses R$ 

31/12/2018 
31/12/2017 

(Reapresentação) 
Débitos diversos 3.840 1.156 
Antecipações a repassar 2.372 927 

Prêmios a repassar 346 380 

Repasses financeiros a pagar 389 367 

Total 6.947 2.830 
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6. ADOÇÃO DAS NOVAS NORMAS 

A Empresa não adotou as CPCs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes: 

Norma Descrição 

CPC 06 (R2) “Operações de Arrendamento Mercantil”. Com esse novo 
pronunciamento os arrendatários passam a ter que 
reconhecer o passivo relacionado aos pagamentos futuros e 
os direitos de uso do ativo arrendado para praticamente 
todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os 
atualmente classificados como operacionais, podendo ficar 
de fora do escopo dessa nova norma determinados contratos 
de curto prazo ou de pequenos montantes. O CPC 06 (R2) 
entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de 
janeiro de 2019. 

ICPC 22 A ICPC 22 é uma intepretação do CPC32 – Tributos sobre o 
Lucro e que será aplicada para identificar incertezas no 
imposto de renda corrente e diferido, a partir de 1º janeiro 
de 2019. Os tratamentos fiscais incertos poderão surgir em 
virtude das contabilizações das transações diárias da 
empresa, bem como procedimentos adotados pela Empresa 
na apuração e cálculo dos tributos, que conflitam com a 
legislação vigente (legislações tributárias que dão margem 
para mais de uma interpretação, erros e descumprimento de 
alguma obrigação acessória, etc.). E também reforça a 
necessidade de divulgação dos julgamentos realizados e 
premissas ou outras estimativas utilizadas. 

Esses pronunciamentos foram emitidos pelo CPC e passarão a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2019 e 
serão refletidos nas demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2019. 

 

ICPC 22 – Incerteza sobre o tratamento do Imposto de Renda 
  

A interpretação descreve como determinar a posição fiscal e contábil quando houver incerteza sobre 
o tratamento do imposto de renda. A interpretação requer que a entidade:  

 Determine se posições fiscais incertas são avaliadas separadamente ou como um grupo; 
e  

 Avalie se é provável que a autoridade fiscal aceite a utilização de tratamento fiscal 
incerto, ou proposta de utilização, por uma entidade nas suas declarações de imposto de 
renda. 

 Em caso positivo, a entidade deve determinar sua posição fiscal e contábil em linha com 
o tratamento fiscal utilizado ou a ser utilizado nas suas declarações de imposto de renda; 

 Em caso negativo, a entidade deve refletir o efeito da incerteza na determinação da sua 
posição fiscal e contábil. 

A interpretação é aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. As 
entidades podem aplicar a interpretação com base na aplicação retrospectiva integral ou na aplicação 
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retrospectiva modificada sem reapresentação de informações comparativas retrospectiva ou 
prospectivamente.  

A Administração da Empresa não espera que a adoção dessas alterações no futuro tenha um impacto 
sobre as demonstrações financeiras neste período. Para o próximo período serão realizados 
diagnósticos mais profundos para avaliação dos impactos e serão reportados nas demonstrações do 
ano de aplicação. 

Até a presente data, ANS não aprovou a aplicação das novas normas contábeis CPC 47, CPC 48, CPC 
06 (R2) e ICPC 22. Nesse contexto, as entidades por ela reguladas devem continuar aplicando as 
normas vigentes até 2018.  

Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não disponível que possam, na opinião 
da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio divulgado pela Empresa 
até o presente momento. 

7. DISPONÍVEL  

 31/12/2018 31/12/2017 

      
Bancos conta depósito - movimento - país 2.237 794 

Operações compromissadas (a) 12.487 424 

Total 14.724 1.218 

(a) Esses títulos e valores mobiliários são atualizados com base na taxa de 60% do Certificado de 
Depósito Interfinanceiro - CDI e estão custodiados na CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e 
Derivativos, possuindo liquidez imediata e podendo ser resgatado antecipadamente, 
independentemente de seu vencimento. 

8. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Por tipo de aplicação 31/12/2018 31/12/2017 

   

Fundo ANS (a) 4.777 4.401 

Total 4.777 4.401 

 

(a) Trata-se de aplicação financeira mantida como ativo garantidor de acordo com a Instrução 
Normativa nº 33, de 5 de outubro de 2009 da ANS. O valor de mercado das cotas do fundo de 
investimento financeiro não exclusivo de renda fixa é apurado com base no valor de cota 
divulgado pelo administrador do fundo no qual a Empresa aplica seus recursos.  
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9. TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

 31/12/2018 31/12/2017 

   

Imposto de renda pessoa jurídica a compensar               193                    193  
Valores a identificar operadoras/seguradoras (a)                   794                2.034  
Bloqueio Judicial                      11                       -    
Adiantamento a Fornecedores (b)                       8                      15  

Total do circulante 1.006 2.242 
   
Depósitos Judiciais                     17                      12  

Total do não circulante 17                     12  
   
Total Geral 1.023 2.254 

 

(a) Refere-se, basicamente, à diferença temporal entre a relação de beneficiários que constam no 
sistema/controles internos da Empresa e a relação analítica dos beneficiários constantes nas 
faturas pagas e/ou a pagar das operadoras/seguradoras de planos de saúde e planos 
odontológicos, que são regularizados em período subsequente, após o processamento das 
movimentações enviadas pela Empresa.  

(b) Referem-se a adiantamento de repasse para as entidades de classe. 

10. OUTROS VALORES E BENS 

 31/12/2018 31/12/2017 

Ativo circulante:   

  Despesas de comercialização antecipadas (a)                    -                   500  

Total do circulante                    -                   500  
   

Ativo não circulante:   

Outros créditos a receber (b)                298                     -    

Total do não circulante                298                     -    
   

Total Geral                298                 500  

 

(a) O respectivo valor refere-se a um acordo de parceria, inicialmente firmado pela sua controladora, a qual 
efetuou cessão deste acordo em 1º de julho de 2014 para a Empresa. Os respectivos acordos preveem a 
expansão da oferta dos produtos da Empresa aos beneficiários, mediante a disponibilização de convênios e 
parcerias celebrados com as entidades de classe. O valor foi 100% amortizado no primeiro semestre de 2018. 
 

(b) Valor integralmente recebido em 28 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda. 
 

 

20 

 
 

11. INTANGÍVEL  

  
Custo Amortização 

   

 

Tx anual  
amortização % 

Saldo em 
31/12/17 

Adições 
Saldo em 
31/12/18 

Saldo em 
31/12/17 

Adições 
Saldo em 
31/12/18 

Saldo 
Líquido 

Aquisições de cessão 
de direitos - segmento 
Afinidades  20 15.669 - 15.669 (10.446) (3.133) (13.579) 2.090 
Acordo de não 
competição (i) 20 7.198 - 7.198 (360) (1.440) (1.800) 5.398 
Software em 
desenvolvimento (ii) 

 
- 24 24 - - - 24 

Total ativos intangíveis   22.867 24 22.891 (10.806) (4.573) (15.379) 7.512 

 

(i) Em 28 de setembro de 2017, foi firmado acordo de não competição, no valor de R$ 7.198, com 
a Divicom Administradora de Benefícios que será amortizado pelo período de 60 meses, o qual 
coincide com prazo de duração do contrato. Esse acordo está atrelado a internalização dos 
serviços de back office pela Empresa ocorrido em setembro de 2017. 

 

A movimentação de 2017 é a seguinte: 

 

 CUSTO AMORTIZAÇÃO 

 

 

Taxa anual de 
amortização - % 

Saldo em 
31/12/2016 

Adições 
Saldo em 

31/12/2017 
Saldo em 

31/12/2016 
Adições 

Saldo em 
31/12/2017 

Saldo 
Líquido 

Aquisições de cessão de 
direitos - segmento 
Afinidades  

 

20 15.669 - 15.669 (7.312) (3.134) (10.446) 5.223 

Acordo de não 
competição (i)  - 7.198 7.198 - (360) (360) 6.838 

Total ativos intangíveis   15.669 7.198 22.867 (7.312) (3.494) (10.806) 12.061 

 

12. ANTECIPAÇÕES A REPASSAR 

 31/12/2018 31/12/2017 
   

Antecipações de mensalidades, prêmios de seguro e de processamento 
de cobrança (a) 

         2.088                806  

Antecipações de taxa de administração            284             121  

Total 2.372              927  

 

(a) Referem-se a recebimentos antecipados de cobrança de beneficiários de contratos de planos e 
seguros-saúde. O montante arrecadado é repassado às operadoras e seguradoras quando do 
vencimento das respectivas faturas. Os valores foram substancialmente repassados às 
operadoras e seguradoras até 31 de janeiro de 2019. 
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13. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER  
 

 31/12/2018 31/12/2017 
   

Provisão IRPJ 181 - 
Provisão CSLL 71 - 
COFINS a recolher 153 119 
ISS a recolher 76 57 

Instituto nacional do seguro social - INSS 25 
                 

27  
Pis a recolher 25 19 
Fundo de garantia do tempo de serviço - FGTS 9                   8  
IRRF a recolher 6 4 

Total 546 234 

 

14. DÉBITOS DIVERSOS 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

Circulante:     
Valores a identificar operadoras/seguradoras (a)             2.603                   18  
Taxa associativa a repassar                420                 202  
Devolução a beneficiário a pagar                230                     -    
Depósitos não identificados                193                 491  
Repasse de custos a pagar                125                 161  
Provisão de programa de participação nos resultados PPR                  89                   93  
Provisão para Férias                  82                   83  
Salários a Pagar                  59                   34  
Outros                  39                   74  

Total Circulante             3.840              1.156  

 

(a)  Referem-se, basicamente, à diferença temporal entre a relação de beneficiários que constam no 
sistema/controles internos da Empresa e a relação analítica dos beneficiários constantes nas 
faturas pagas e/ou a pagar das operadoras/seguradoras de planos de saúde e planos 
odontológicos, que são regularizados em período subsequente, após o processamento das 
movimentações enviadas pela Empresa. 

15. PROVISÃO PARA RISCOS 

  31/12/2016 Adições Reversões  31/12/2017 Adições Reversões  31/12/2018 
Cíveis (a) 118                                   215 (312) 21 443 (55) 409 
Regulatória/ANS 
(b) 

                                   
366  

732 (329) 769 174 (620) 323 

Total 484 617 (675) 790 617 (675) 732 
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Descrição dos principais processos e/ou riscos, em 31 de dezembro 2018: 

a) A Empresa é parte passiva em processos cíveis em andamento, sendo o montante de R$409 (R$ 
21 em 2017), avaliado como perda provável, para os quais foi constituída provisão para 
contingências. E avaliados como perda possível, R$727 de causas cíveis (R$81 em 2017) para os 
quais, não foram constituídas provisões. 

As principais causas versam sobre (i) exigência de coberturas de procedimentos médicos não 
previstos no contrato de assistência à saúde coletiva por adesão ou no rol de procedimentos da 
ANS, cuja responsabilidade dessa obrigação recai, única e exclusivamente, sobre as operadoras de 
planos de assistência à saúde, conforme legislação em vigor; (ii) questionamento sobre a aplicação 
do reajuste de preço do plano de saúde por mudança de faixa etária e também pelo reajuste anual 
do indivíduo; (iii) pedidos de reativação de planos de saúde cancelados por falta de pagamento 
das mensalidades se encontram em fase de discussão na esfera administrativa e/ou judicial; (iv) 
reajuste anual e (v) questionamento por parte dos beneficiários devido à cobrança junto ao Serasa 
de mensalidades em atraso não quitadas. 

b) A Empresa é parte passiva em processos regulatórios ANS em andamento, sendo o montante de 
R$323 (R$769 em 2017) avaliado como perda provável, para o qual foi constituída provisão para 
contingências, e de R$1.830 (R$1.485 em 2017) avaliado como perda possível, para o qual não 
foram constituídas provisões. 

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital social 

Em 31 de dezembro de 2018 o capital social da Empresa é de R$ 38.538 (R$35.538 em 2017), 
representado por 38.538 quotas pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real). 

Em 20 de fevereiro de 2018 foi registrado o aumento e integralização do capital social e no montante 
de R$3.000.  

A participação dos acionistas no capital social da Empresa é a seguinte: 

Quotistas 31/12/2018 31/12/2017 

   
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. 38.537 35.537 
Qualicorp S.A.          1        1 

Total 38.538 35.538 

      

17. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

(a) Trata-se substancialmente de serviços de back office prestados pela Divicom Administradora de Benefícios 
referente à administração da carteira de beneficiários até agosto de 2017, a partir de setembro/2017 os 
custos com serviços de terceiros (Divicom) foram cortados, e assumidos pela Clube de Saúde. 

 31/12/2018 31/12/2017 
   

Repasses financeiros de contratos de adesão (3.799) (4.968) 

Serviços de terceiros (a) (433) (6.895) 

Reembolso de títulos e mensalidades associativas - (52) 

Total (4.232) (11.915) 
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18. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

(a) A partir de setembro de 2017 a operação de back office foi assumida pela Empresa, e desta 
maneira houve a necessidade de contratação de pessoal. 

(b) Trata-se de serviços com informática, arquivos e despesas com logística. 

19. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRA 
 

 31/12/2018 31/12/2017 
Receitas financeiras:   

Juros e multa s/ recebimentos em atraso de cobrança de contratos de 
planos 

1.522  1.306  

Rendimentos com aplicações financeiras 900  952  
Outras Receitas Financeiras -  22  

Total de receitas financeiras 2.422  2.280  
   

Despesas financeiras:   

Tarifas cobrança (a) (4.136)  (2.932)  
Outras despesas (147)  (290)  

Total de despesas financeiras (4.283)  (3.222)  
   

Resultado financeiro (1.861)  (942)  

 
(a) Com a internalização dos serviços de back office houve mudança no modelo de cobrança, que 

acarretou em aumento na tarifa de cobrança bancária. 
 

 

 

 

 

 

 

Descrição 31/12/2018 31/12/2017 

   

Depreciação e Amortização               (4.576)               (3.494) 
Gastos com Pessoal  (a)               (3.116)               (2.314) 
Gastos com Serviços Terceiros (b)               (2.721)               (1.711) 
Gastos com Localização e Funcionamento               (2.455)               (3.084) 
Outras Despesas Administrativas               (1.065)                   (351) 
Gastos com telefonia                    (300)                   (182) 
Gastos com Contribuições Associativas                     (64)                     (49) 

Total            (14.297)            (11.185) 
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20. PERDAS COM CRÉDITOS INCOBRÁVEIS 

   

 31/12/2017 31/12/2016 
   

Saldo no início do exercício -    -    
Constituições (12.810) (9.867) 
Recuperações 138 141 

Baixas 12.672 9.726 

Saldo no fim do exercício -    -    

Referem-se à baixa de créditos vencidos decorrentes de operação de administração e estipulação 
de benefícios coletivos por adesão, os quais a Empresa assume o risco da inadimplência perante às 
operadoras e seguradoras de saúde e odontológico. 

21. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS 

Descrição 31/12/2018 
 

31/12/2017  

     

Prejuízos fiscais 3.642 4.205 

Total dos créditos tributários 3.642 4.205 

(-) Créditos tributários não contabilizados (a)    (3.642) (4.205) 

Total dos créditos tributários contabilizados        -       - 

(a) A Empresa possui prejuízo fiscal acumulado no montante de R$ 10.711, para o qual não foi 
constituído crédito tributário de aproximadamente R$ 3.642, em razão de não existirem, até 
o momento, condições para seu registro contábil. 

22. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

Reconciliação -  taxa efetiva 31/12/2018 
31/12/2017 

Reapresentação 

  

Prejuízo antes do imposto de renda, da contribuição social e após 
participações 

2.421 (3.466) 

Alíquota vigente do imposto de renda e contribuição social 34% 34% 

Expectativa de despesa de imposto de renda e contribuição social, de 
acordo com alíquota vigente 

(823) 1.178 

 31/12/2018 31/12/2017 
   

Saldo no início do exercício - - 

Constituições (16.216) (12.810) 

Recuperações 1.512 138 

Baixas (b) 14.704 12.672 

Saldo no fim do exercício                      -    -                       
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Constituição líquida de adições temporárias sem constituição de crédito 
tributário 

(978) (483) 

Perdas com créditos incobráveis (64) (82) 

Despesas não dedutíveis – Outras (13) (23) 

Incentivo Fiscal 23 - 

Prejuízo fiscal sem constituição de crédito tributário (a) 564 (590) 

Outros 24 - 

Total das despesas de imposto de renda e contribuição social (1.267) - 

Taxa efetiva imposto de renda e contribuição  52% - 

 

a)  Conforme mencionado na nota explicativa n° 21, estes valores referem-se a prejuízo fiscal 
apurado.  A Empresa, na presente data, ainda não reuniu condições que permitam o seu registro 
contábil. 

23. CONCILIAÇÃO LUCRO LÍQUIDO E CAIXA OPERACIONAL 

Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a conciliação do lucro 

líquido e o fluxo de caixa das atividades operacionais é composto como segue: 
 

2018  
 Controladora  

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  

Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social                    2.420  
Ajustes por:  

Depreciações e amortizações                    4.576  
Provisão (reversão) para riscos                        (58) 

                     6.938    
Variação dos ativos e passivos operacionais:  

Aumento (redução) de créditos a receber de clientes                    2.373  
(Redução) de impostos e contribuições a recolher                     (102) 
Aumento de prêmios a repassar                        (34) 
Aumento (redução) de repasses financeiros a pagar                         22  
Aumento (redução) títulos e créditos a receber                    1.231  
Aumento (redução) de outros valores e bens                       500  
Aumento (redução) de débitos diversos                    2.750  
(Redução) de antecipações a repassar                    1.445  
Aumento (redução) de outros créditos a receber                     (298) 
Aumento (redução) de aplicações financeiras                     (376) 

Caixa proveniente das (utilizado nas) operações                  14.449  

Imposto de renda e contribuição social pagos                     (853) 

Caixa líquido proveniente (utilizado) das atividades operacionais                  13.596  

24. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras da Empresa foram aprovadas em forma definitiva pela Administração em 

14 de março de 2019, e contemplam os eventos subsequentes ocorridos após a data de encerramento de 

31 de dezembro de 2018, quando aplicável. 

 

*** 


