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Relatório do auditor independente  
sobre as demonstrações financeiras 

Aos Administradores e aos Quotistas 
Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda. 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras da Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda. 
("Empresa"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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 práticas 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 2019, 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 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

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, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 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. 
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Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda. 

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, 
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 práticas 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, 31 de março de 2020 

PricewaterhouseCoopers Fábio Cajazeira Mendes
Auditores Independentes Contador CRC 1SP196825/O-0
CRC 2SP000160/O-5
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CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais - R$)

Nota Nota Nota Nota 

ExplicativaExplicativaExplicativaExplicativa
31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019 31/12/201831/12/201831/12/201831/12/2018

Nota Nota Nota Nota 

ExplicativaExplicativaExplicativaExplicativa
31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019 31/12/201831/12/201831/12/201831/12/2018

ATIVO  (REAPRESENTADO) PASSIVO  (REAPRESENTADO)

ATIVO CIRCULANTE  48.032 24.684 PASSIVO CIRCULANTE  9.910 8.526 

Disponível 7 31.548 14.724 Débitos de operações de assistência à saúde 5.463 3.527 

Realizável  16.484 9.960    Contraprestações / Prêmios a restituir 12 1.141 809 

Aplicações financeiras 8 5.306 4.777    Receita antecipada de contraprestações / prêmios 13 4.019 2.372 

Créditos de operações de adminisração de benefícios 9 5.363 4.177    Débitos de operações de administração de benefícios 304 346 

Créditos tributários e previdenciários  215 193 Provisão para IR e CSLL 14 2.151 1.295 

Bens e títulos a receber 10 5.571 813 Tributos e encargos sociais a recolher 382 294 

Despesas antecipadas  29 - Débitos diversos 15 1.914 3.410 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  4.116 7.827 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.408 732 

Realizável a Longo Prazo  125 315 Provisões para ações judiciais 16 1.408 732 

Depósitos judiciais e fiscais 125 17 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 40.829 23.253 

Outros créditos a receber a longo prazo  - 298 Capital Social 17 38.538 38.538 

Imobilizado - não hospitalares / odontológicos  7 10 Reservas de lucro 2.291 - 

Intangível  11 3.984 7.512 Prejuízos acumulados - (15.285) 

TOTAL DO ATIVO 52.148 32.511 TOTAL DO PASSIVO 52.148 32.511 
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CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais - R$)

Nota Nota Nota Nota 

ExplicativaExplicativaExplicativaExplicativa
31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019

31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 

(Reapresentado)(Reapresentado)(Reapresentado)(Reapresentado)
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde 49.241                             37.961                             

Receitas com Operações de Assistência à Saúde 52.749                             40.668                             

(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora (3.508)                              (2.707)                              
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  (11.825)                            (15.082)                            

Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora 266                                   456                                   

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (9.258)                              (15.356)                            

   Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde  18 (4.974)                              (4.173)                              

   Provisão para Perdas Sobre Créditos  9 (4.285)                              (11.183)                            

Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora (2.832)                              (182)                                 
RESULTADO BRUTO 37.415                             22.879                             

Despesas Administrativas  19 (12.552)                            (15.440)                            

Resultado Financeiro Líquido  20 (1.176)                              (1.862)                              

Receitas Financeiras 20 3.261                               2.421                               

Despesas Financeiras  20 (4.437)                              (4.283)                              

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES  23.687                             5.577                               

Imposto de Renda  21 (4.424)                              (1.686)                              

Contribuição Social 21 (1.608)                              (624)                                 

Participações sobre o Lucro (79)                                   (89)                                   

RESULTADO LÍQUIDO 17.576                             3.178                               

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

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais - R$)

31/12/2019
31/12/2018 

(Reapresentado)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 17.576             3.178                        

 
TOTAL DO  RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 17.576             3.178                        

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais - R$)

Capital Capital Capital Capital 

NotaNotaNotaNota

explicativaexplicativaexplicativaexplicativa

    

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

Lucro líquido do exercício (REAPRESENTADO) -                       -                      -                    -                    3.178                             3.178          

Integralização de capital 17 3.000              (3.000)            -                    -                    -                                     -                   

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (REAPRESENTADO). 38.538            -                      -                    -                    (15.285)                         23.253        

Lucro líquido do exercício -                       -                      -                    17.576                          17.576        

Constituição de reserva legal 17 -                       -                      115               - (115)                               -                   

Dividendo adicional proposto -                       -                      - 2.176           (2.176)                           -                   

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 38.538            -                      115               2.176           -                                     40.829        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital Social Capital Social Capital Social Capital Social 

IntergralizadoIntergralizadoIntergralizadoIntergralizado

Aumento de Aumento de Aumento de Aumento de 

CapitalCapitalCapitalCapital

Reserva Reserva Reserva Reserva 

LegalLegalLegalLegal

Reserva de Reserva de Reserva de Reserva de 

LucroLucroLucroLucro

Lucro/(Prejuizos) Lucro/(Prejuizos) Lucro/(Prejuizos) Lucro/(Prejuizos) 

acumuladosacumuladosacumuladosacumulados
TotalTotalTotalTotal
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CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais - R$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimentos de planos de saúde 405.128           321.511           
(+) Resgate de aplicações financeiras -                        500                   
(+) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 1.386               -
(+) Outros Recebimentos Operacionais 786                   399                   
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde (364.885)          (286.101)          
(-) Pagamentos de Pessoal (1.520)              (3.327)              
(-) Pagamentos de Serviços de Terceiros (1.329)              (3.000)              
(-) Pagamentos de Tributos (5.751)              (3.531)              
(-) Pagamentos de Aluguel (232)                 (297)                 
(-) Pagamentos de Promoção / Publicidade (185)                 -                        
(-) Aplicações Financeiras (300)                 (660)                 
(-) Outros Pagamentos Operacionais (16.180)            (11.898)            
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 16.918             13.596             

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-) Pagamentos relativos ao ativo intangível (5)                      -                        
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (5)                      -                        

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(-) Pagamentos de Participações no Resultado (89)                    (89)                    
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (89)                    (89)                    

  
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 16.824             13.507             

Caixa - saldo inicial 7 14.724             1.218               
Caixa - saldo final 7 31.548             14.724             

Ativos livres no início do ano (*) 7 14.724             1.218               
Ativos livres no fim do ano (*) 7 31.548             14.724             

AUMENTO (REDUÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 16.824             13.507             

Nota Nota Nota Nota 

ExplicativaExplicativaExplicativaExplicativa
31/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019 31/12/201831/12/201831/12/201831/12/2018

(*) Refere-se ao saldo do grupo Disponível (Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em 

Trânsito).

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 2019 E DE 2018 
(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, controlada da pela Qualicorp Consultoria e Corretora 
de Seguros S.A. (“Grupo Qualicorp”), 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, atuando por meio de processos 
integrados no mercado de benefícios, utilizando-se da mesma estrutura operacional. 

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 e estão sendo apresentadas de acordo com o plano de contas e modelo 
de publicação da ANS estabelecido na Resolução Normativa nº 435.  

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 e o CPC 06 (R2) e ICPC 22 vigentes a partir de 1° de janeiro de 2019. 

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

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 práticas contábeis a seguir.  

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. 
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2.3. Reapresentação por ajustes e reclassificações 

i. Reclassificação para atendimento a Resolução Normativa da ANS nº.435 de 23 de novembro de 2018 

Com o pronunciamento de agência reguladora através da RN 435, que dispõe sobre o plano de contas padrão 
da ANS para as operadoras de planos de assistência à saúde, a Empresa decidiu para melhor apresentação e 
comparabilidade reapresentar seu balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício de 31 de 
dezembro de 2018, realocando os valores e saldos em seus novos e respectivos grupos. Essas reclassificações 
não produziram efeitos no patrimônio líquido e resultado da Empresa. 

a) Balanço Patrimonial 

  31/12/2018 
(Anteriormente 
Apresentado) 

 
 

Reclassificação 

31/12/2018 
(Reapresentado antes 

do CPC 48) ATIVO   
    
Títulos e créditos a receber 1.006 (1.006) - 
Créditos Tributários e Previdenciários - circulante -                             193  193  
Bens e Títulos a Receber – circulante -                             813  813  
Depósitos judiciais e fiscais – não circulante -                                17  17  
Títulos e créditos a receber – não circulante 17                           (17) -    

 

  31/12/2018 
(Anteriormente 
Apresentado) 

 
 

Reclassificação 

31/12/2018 
(Reapresentado antes 

do CPC 48) PASSIVO  - CIRCULANTE 
    
Prêmios a repassar 346 (346) - 
Repasses financeiros a repassar 389 (389) - 
Antecipações a repassar 2.372 (2.372) - 
Tributos e contribuições a recolher 546 (546) - 
   Contraprestações / Prêmios a Restituir - 809 809  
   Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios  -    2.372  2.372  
   Débitos de Operações de Administração de Benefícios  -    346  346  
Provisão para IR e CSLL  -    252  252  
Tributos e Encargos Sociais a Recolher -    294  294  
Débitos Diversos 3.840  (420) 3.420  

 

b) Demonstração do Resultado 

  

31/12/2018 
(Anteriormente 
Apresentado) 

 
 

Reclassificação 

31/12/2018 
(Reapresentado antes 

do CPC 48) 
    
Custos dos serviços prestados (4.232) 4.232 - 
Despesas de comercialização (503) 503 - 
Outras receitas operacionais 456 (456) - 
Outras perdas/ganhos operacionais (310) 310 - 
Perdas com créditos incobráveis (14.704) 14.704 - 
   Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à 
Saúde                                                -                          (4.173)                                 (4.173) 
   Provisão para Perdas Sobre Créditos                                                -                       (14.251)                              (14.251) 
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relacionados 
com Planos de Saúde da Operadora                                              -                               (182)                                     (182) 
Despesas Administrativas                                 (14.297)                       (1.143) (15.440) 
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos 
de Saúde da Operadora - 456 456 

 
 

9/26



ii. Ajustes para atendimento a Resolução Normativa da ANS nº.435 de 23 de novembro de 2018, não aplicação dos 
CPCs 48: 

Através do ofício 1139/2019, a ANS solicitou que sua controladora não adotasse as normas emitidas pelo CPC e 
que passaram a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2018 (CPC 47, CPC 48 e ICPC 21) e 1º de janeiro de 2019 (CPC 
06 (R1) e ICPC 22), pois as mesmas não foram aprovadas por esse órgão regulador. Por espontaneidade a 
Companhia desfez os ajustes advindos do CPC48, único com impactos para Empresa, conforme mencionado na 
nota explicativa nº 6. Esse ajuste produziu efeitos no balanço e resultado da Empresa, em 31 de dezembro de 
2018, conforme demonstrado a seguir: 

c) Balanço Patrimonial 

  31/12/2018 
(Reapresentado 

após RN 435) 

 
 

Ajustes CPC 48 

 
31/12/2018 

(Reapresentado) ATIVO   
Créditos de operações de administração de benefícios 1.109 3.068 4.177 

 

  31/12/2018 
(Reapresentado 

após RN 435) 

 
 

Ajustes CPC 48 

 
31/12/2018 

(Reapresentado) PASSIVO  - CIRCULANTE 

Provisão para IR e CSLL  
                                        

252  
                         

1.043 1.295 
 

  31/12/2018 
(Reapresentado 

após RN 435) 

 
 

Ajustes CPC 48 

 
31/12/2018 

(Reapresentado) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
    
Prejuízos acumulados  (17.310) 2.025 (15.285) 

 

d) Demonstração do Resultado 

  

 
31/12/2018 

(Reapresentado 
após RN 435) 

 
 

Ajustes CPC 48 

 
31/12/2018 

(Reapresentado) 

    
Provisão para Perdas Sobre Créditos   (14.251)                      3.068 (11.183) 
Imposto de renda (919)                       (767) (1.686) 
Contribuição social (348)                      (276) (624) 

 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As principais práticas contábeis adotadas foram as seguintes: 

I. Princípios gerais: 

Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de competência. A receita de venda 
é reconhecida na demonstração do resultado quando os serviços são efetivamente prestados.  

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

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Empresa passou a fazer 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 geralmente têm prazo de vencimento de até 30 dias, e que, 
portanto, resultam em efeitos imateriais nas informações financeiras.  

Os passivos financeiros referentes às aquisições de cessão de direitos e aos direitos de exclusividade 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: ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da natureza 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 
normais 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. 

i. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 

Os ativos financeiros são classificados na categoria de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
quando são mantidos para negociação ou designados pelo valor justo por meio do resultado. 

Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se: 

• For adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo;  

• No reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que a Empresa 
administra em conjunto e possui um padrão real recente de obtenção de lucros a curto prazo, ou; 

• For um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de “hedge” efetivo. 

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos 
ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado. 

ii. Empréstimos e recebíveis 

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que 
não são cotados em um mercado ativo. 

Os ativos financeiros classificados pela Companhia na categoria de recebíveis compreendem principalmente 
caixa e equivalentes de caixa, créditos a receber de clientes e outros. 

Passivos financeiros 

Os passivos financeiros são classificados como “Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado” ou 
“Outros passivos financeiros”.  
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II. Disponível, aplicações financeiras de liquidez imediata e aplicações financeiras 

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.  

As aplicações financeiras referem-se a fundos de investimento não exclusivos dedicados à ANS como ativo 
garantidor e aplicações financeiras não consideradas como de liquidação imediata. 

Conforme política interna, as aplicações financeiras como um todo centralizam-se naquelas de menor risco, 
sendo realizadas 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. 

III. Créditos de operações com administração de benefícios, contraprestações/prêmios a restituir, receita 
antecipada de contraprestações/prêmios e débitos de operações com administração de benefícios. 

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 
Companhia) são realizadas as operações 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 Companhia), 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 “Créditos de administração 
de benefícios” em contrapartida às contas de passivos de “Débitos de administração de benefícios” (valores 
devidos às operadoras e seguradoras) e de “contraprestações /prêmios a restituir” (valores devidos às 
entidades), e contas de resultado relativos à taxa de administração e repasses financeiros.  

Os recebimentos antecipados de clientes são contabilizados no passivo, na rubrica “Receita antecipada de 
contraprestações/prêmios”. 

IV. Provisão para perdas sobre créditos 

A provisão para perdas sobre créditos é 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 expectativa de recebimento, e registrados como 
recuperação de crédito, quando do efetivo recebimento. 

V. Imobilizado 

Está demonstrado ao custo de aquisição. Os saldos apresentados encontram-se deduzidos das respectivas 
depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida útil estimada dos 
bens. 

VI. Intangível 

Está representado principalmente: (i) pela aquisição de cessão de direitos, adquiridas de terceiros; e (ii) acordo 
de não competição; (iii) pelas licenças de softwares e softwares em uso, pagos a terceiros. 

Esses ativos são avaliados pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e das perdas por 
redução ao valor recuperável, quando aplicável. 
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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 (nota explicativa nº 3). 

 
VII. Redução ao valor recuperável do ativo (impairment) 

No fim de cada exercício e/ou quando houver indícios de redução ao valor recuperável, a Empresa revisa o 
valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis com vida útil determinada 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 
aplicável. 

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 
(ou unidade geradora de caixa) 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. 

VIII. 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 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. 

IX. Regime 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.  

X. Provisões para riscos 

As provisões para riscos são reconhecidas nas informações contábeis quando, com base na opinião dos consultores 
jurídicos internos e externos da Companhia, for considerado risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, 
com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança.  
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4. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS 

A Empresa não adota, até o momento, premissas e estimativas que apresentem um risco significativo com 
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social. 

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 2019, a 
Administração considera que os valores contábeis dos ativos financeiros e passivos financeiros contabilizados 
e reconhecidos nas demonstrações financeiras se aproximam dos seus valores justos, conforme segue: 

I. Créditos de operações de administração de benefícios e demais ativos e passivos financeiros 

Estima-se que os valores contábeis dos créditos de operações de administração de benefícios, títulos e créditos 
a receber, e das contas a pagar (contraprestações/prêmios a restituir, receita antecipada de 
contraprestações/prêmios, débitos de operações de administração de benefícios 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: 

 31/12/2019  31/12/2018  

 

Empréstimos 
e recebíveis 

Ativo 
financeiro 

mensurado 
pelo valor 
justo por 
meio do 

resultado 

Emprésti
mos e 

recebíveis 

Ativo 
financeiro 

mensurado 
pelo valor 
justo por 
meio do 

resultado 
Ativos financeiros:     

Aplicações financeiras - 5.306 - 4.777 
Créditos de operações de administração de benefícios 5.363  -    4.177 - 
Bens e títulos a receber - ativo circulante 5.571  -    813 - 
Depósitos judiciais e fiscais - ativo não circulante 125  -    17  -    

     
Passivos financeiros:         
Débitos de operações de administração de benefícios 304  -    346 - 
Receita antecipada de contraprestações/prêmios 4.019 - 2.372 - 
Contraprestações/Prêmios a restituir 1.141 - 809 - 
Débitos diversos - circulante 1.914 - 3.410 - 

 

 

Mensuração de valor justo reconhecida no balanço patrimonial 

A tabela a seguir fornece uma análise dos instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor justo após 
o reconhecimento inicial, agrupados no Nível com base no grau observável do valor justo, em que mensurações 
são obtidas de preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. 

 31/12/2019 31/12/2018 

 Nível 1 Nível 1 
Aplicações financeiras 5.306 4.777 

 

Durante o período, não ocorreram transferências entre níveis. 
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                   Instrumentos derivativos 

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, 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 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. 

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 de a 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 Clube de Saúde 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 para devedores duvidosos e baixa de 
valores incobráveis está descrita na nota explicativa nº 3. iv. 

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 passivos e ativos captados (aplicados) no mercado.  

Como o fluxo médio de recebimentos/pagamentos da Companhia 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: 

Conta 
Contas Nota 

31/12/2019 31/12/2018 
patrimoniais explicativa 

     
Aplicações financeiras de liquidez imediata (i) Ativo circulante 7 27.401 12.487 

Aplicações financeiras vinculadas (i) Ativo circulante 8 5.306 4.777 

Total de exposição líquida   32.707 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 nas notas explicativas nº 7 e 8. 

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 individuais e consolidadas em decorrência de aumento ou redução nos saldos de 
aplicações financeiras e disponível e de obrigações com debêntures. 
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Em 31 de dezembro de 2019, se as taxas de juros de CDI fossem 10% ao ano mais altas/mais baixas e todas as 
outras variáveis se mantivessem constantes o lucro do exercício aumentaria/diminuiria em R$ 173 (R$90 em 
2018). 

Risco de capital 

A Clube de Saúde administra seu capital para assegurar que possa 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. 

Adicionalmente, a Empresa está sujeita a requerimentos de manutenção de recursos próprios mínimos, 
conforme determinação da ANS. 
 
A ANS, na Resolução Normativa - RN nº 209 de 22 de dezembro de 2009, estabelece que o capital-base a ser 
considerado pelas controladas em 31 de dezembro de 2019 é o de R$176 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 2019 o patrimônio mínimo ajustado calculado é de R$34.506 (R$28.741 em 2018), 
estando a mesma enquadrada à respectiva Instrução Normativa. 

Risco de liquidez 

Considerando as atividades da Companhia, 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 Companhia elabora análises de fluxo de caixa projetado e revisam, 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 

Consolidado R$ 
31 de dezembro de 2019:  
Prêmios a repassar 304 

Antecipações a repassar 4.019 

Repasses financeiros a pagar 1.141 

Débitos diversos  1.914 

   Total  7.378 
 

6. ADOÇÃO DE NORMAS DE CONTABILIDADE NOVAS E REVISADAS 

As seguintes normas foram emitidas pelo CPC e passaram a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2018 (CPC 47, 
CPC 48 e ICPC 21) e 1º de janeiro de 2019 (CPC 06 (R1) e ICPC 22), mas não foram adotadas, pois não houve 
aprovação da ANS (Agencia Nacional de Saúde): 

CPC 48 - Instrumentos Financeiros – Classificação e Mensuração  

Essa norma aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros e 
substitui a orientação no CPC 38, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos 
financeiros. As principais alterações que o CPC 48 traz são: (i) novos critérios de classificação de ativos 
financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e 
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incorridas (doravante denominado modelo de perdas esperadas), em substituição ao modelo atual de 
perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge. 

Na avaliação realizada, a Empresa entende que o impacto dessa norma será: 

a) Com relação aos novos critérios de classificação de ativos financeiros, a Empresa verificou que os 
ativos financeiros classificados como “Empréstimos e Recebíveis” devem ser classificados como 
“Custo Amortizado”; 

b) Com relação ao novo modelo de impairment, a Empresa entende que a perda deverá ser reconhecida 
por estimativa, tendo como base um percentual do faturamento, definido em nota técnica atuarial, 
onde até as análises mais recentes não são esperados impactos relevantes pela mudança de modelo 
para a provisão para perdas sobre créditos referente a porção por redução ao valor recuperável de 
contas a receber, que atualmente é feita com base nos valores dos créditos vencidos, após 60 dias, 
considerando o histórico de “perdas incorridas” e que passará a ser provisionada em função do 
reconhecimento das “perdas de crédito esperadas”, no mesmo momento do registro do respectivo 
faturamento, no valor de R$101, caso a ANS aprovasse o respectivo pronunciamento para entrada 
em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. 

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

Essa nova norma traz os princípios que uma entidade deve aplicar para determinar a mensuração da 
receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida 
quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle 
substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela substitui o CPC 17 - "Contratos de Construção" e CPC 30 
- "Receitas" e correspondentes interpretações. Não haverá impactos no resultado. 

II. ICPC 21 - "Transações em moeda estrangeira", 

Essa interpretação provê esclarecimentos sobre a data da transação a ser usada para conversão de 
adiantamentos feitos ou recebidos em transações em moeda estrangeira. 

A adoção dessa interpretação técnica não traz impacto na Empresa pois não existe transação em moeda 
estrangeira. 

III. CPC 06-R2 - Operações de Arrendamento Mercantil – Mensuração e Reconhecimento 

Com essa norma os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o 
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, 
incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de 
curto prazo ou de baixo valor.  

Durante o exercício de 2018, a companhia avaliou potenciais impactos em virtude da adoção inicial da 
norma, destacados a seguir:  

• Passivo de Arrendamento – Reconhecer em passivo o montante do compromisso assumido com o 
contrato. Este valor, será ajustado a valor presente utilizando a taxa de desconto implícita no contrato 
(se houver) ou que forneça uma realidade econômica para o contrato. 

• Ativo Imobilizado – As contraprestações dos contratos de arrendamentos, atualmente reconhecidos 
como despesas, serão registradas como ativo imobilizado/intangível na data de aplicação inicial ou 
quando houver novo contrato de arrendamento, no montante equivalente ao passivo de arrendamento 
e serão depreciadas/amortizadas durante a vigência do contrato. 

• Despesa Financeira – Os montantes reconhecidos em passivo, serão atualizados utilizando a mesma 
taxa de AVP, gerando despesa financeira. 
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• Resultado Líquido – As despesas geradas pelo novo método de contabilização serão maiores no início 
do contrato e decrescem até o termino, em virtude da atualização monetária do passivo. Embora exista 
a diferença temporal, ao longo da vida útil os efeitos em resultados serão iguais aos que ocorreriam sem 
o IFRS 16, mas o impacto será em linhas diferentes da demonstração de resultado. 

O impacto dessa norma em 31 de dezembro de 2019 é demonstrado como segue: 

 

 

 

 

 

 

IV. ICPC 22 - Interpretação do Tributos sobre o Lucro 

A Norma será aplicada para identificar incertezas no imposto de renda corrente e diferido. Os 
tratamentos fiscais incertos poderão surgir em virtude das contabilizações das transações diárias da 
empresa, bem como procedimentos adotados pela Companhia 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. Na 
avaliação realizada, a Empresa entende que não haverá impacto dessa norma. 

Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Administração, 
ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio divulgado pela Companhia. 

 

7. DISPONÍVEL  

Descrição 31/12/2019 31/12/2018 
Certificados de Depósitos Bancários – CDBs (a) 22.488 12.487 
Operações compromissadas (b) 4.553 - 
Bancos conta depósito - movimento – país  4.507 2.237 
Total 31.548 14.724 

 

(a) Esses instrumentos financeiros são atualizados à taxa de 96,00% a 97,50 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 resgatados antecipadamente, independentemente de seus vencimentos.  

(b) Refere-se às operações compromissadas com lastro em debêntures. A remuneração é com base na taxa DI de 
75%. As operações foram realizadas junto ao Banco Itaú S.A, Banco Safra S.A, Banco do Brasil e Banco 
Santander. 

 

Ativo Imobilizado   696 

 Imposto Diferido Ativo  28 

 Passivo de Arrendamento  753 

Imposto Diferido Passivo 9 

 Resultado líquido  (464) 

 Depreciação  (330) 

 Juros arrendamento  (114) 

 Imposto diferido  (19) 
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8. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Descrição 31/12/2019 31/12/2018 

Fundo de investimento ANS (*) 5.306 4.777 
Total 5.306 4.777 
 
(*) 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 Companhia aplica seus recursos. 

 

9. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS 

 
Descrição 31/12/2019 31/12/2018 

Prêmios e plano de saúde a repassar - com risco de inadimplência (*) 5.363 4.177 
Total 5.363 4.177 

 

(*) Refere-se a valores a receber de beneficiários, cujos montantes das correspondentes faturas de planos de saúde ou 
apólices de seguro foram/serão pagos às operadoras ou seguradoras pela Empresa nos respectivos vencimentos das 
faturas. O resumo por idade de prêmios a repassar é: 

 31/12/2019 31/12/2018 

A vencer 202 22 
Vencidos:   

Até 30 dias 3.609 2.700 
De 31 a 60 dias  1.552 1.430 
Acima de 60 dias (*) - 25 

Total 5.363 4.177 
 

 (*) Valores vencidos acima de 60 dias em 2018, foram recebidos até o dia 15 de janeiro de 2019. 

Provisão para perdas sobre créditos   - Resultado 

 31/12/2019 
31/12/2018 

(Reapresentado) 
Saldo no início do exercício                   -                   -  
Provisão/Reversão para Perdas 29 (192) 
Perdas Efetivas (4.314) (10.991) 
 Saldo no fim do exercício (4.285) (11.183) 

 

 

10. BENS E TÍTULOS A RECEBER 

Descrição 31/12/2019 31/12/2018 

Valores a identificar - Operadoras/seguradoras (a) 5.432 794 
Outros 139 19 

 Total do circulante  5.571 813    
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(a) Referem-se, basicamente, à diferença temporal entre a relação de beneficiários que constam no 
sistema/controles internos da Companhia 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. 

11. INTANGÍVEL 

  
Custo Amortização 

   

 Taxa anual 
de Saldo em Adições Transferências Saldo em Saldo em Adições Saldo em Saldo 

 
amortização 

% 
31/12/2018 

  
31/12/2019 31/12/2018 

 
31/12/2019 Líquido 

Aquisições de cessão de direitos - segmento 
Afinidades  

13 
15.669 - - 15.669 (13.579) (2.090) (15.669) - 

Acordo de não competição (a) 20 7.198 - - 7.198 (1.800) (1.439) (3.239) 3.959 
Softwares em uso (b) 20 - 5 24 29 - (4) (4) 25 
Software em desenvolvimento - 24 - (24) - - - - - 
Total ativos intangíveis 22.891 5 - 22.896 (15.379) (3.533) (18.912) 3.984 

 
 

(a) Em 28 de dezembro 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. Este acordo 
está atrelado a intermediação dos serviços de back office pela Empresa ocorrido em setembro de 2017.  

(b) Gastos com aquisição de licenciamento de software e softwares operacionais em uso. 

 A movimentação de 2018 é a seguinte: 

   
Custo Amortização 

    

 

 
Taxa anual 

de Saldo em 
Adições 

Saldo em Saldo em 
Adições 

Saldo em Saldo 

 

 
amortização 

% 
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 Líquido 

 Aquisições de cessão de direitos - 
segmento Afinidades  

13 
15.669 - 15.669 (10.446) (3.133) (13.579) 2.090 

 Software em desenvolvimento - - 24 24 - - - 24 
 Acordo de não competição 20 7.198 - 7.198 (360) (1.440) (1.800) 5.398 
 Total ativos intangíveis 22.867 24 22.891 (10.806) (4.573) (15.379) 7.512 

 

 

 

 

12. CONTRAPRESTAÇÕES/ PRÊMIOS A RESTITUIR 

Descrição 31/12/2019 
31/12/2018 

(Reapresentado) 
Repasses Financeiros a Pagar (a) 1.141 809 
Total 1.141 809 

 

(a) Referem-se a repasses financeiros e taxas associativas a serem pagos às entidades 
estipulantes/conveniadas relativos aos contratos de operações de seguros e planos de saúde. 
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13. RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊMIOS 

Compõem-se como segue: 

Descrição 31/12/2019 31/12/2018 

Antecipações de prêmios de seguros e de processamento de cobrança (a) 4.009 2.088 

Antecipações de taxa de administração (b)  10 284 
Total 4.019 2.372 

 

(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 o dia 31 de janeiro 
de 2020. 

(b) Referem-se à taxa de administração recebida antecipadamente dos beneficiários e apropriada em receita no 
mês da competência. 

 

14. PROVISÕES PARA IR E CSLL 

Descrição 31/12/2019 31/12/2018 

Provisão IRPJ 1.581 948 
Provisão CSLL 570 347 

Total 2.151 1.295 
 
 

15. DÉBITOS DIVERSOS  

Circulante: 31/12/2019 
31/12/2018 

(Reapresentado) 
Valores Identificar Seguradoras/Operadoras (a) 1.413  2.833 
Reembolso de despesas a pagar (c) 186 125 
Participação nos Resultados – PPR 72 89 
Fornecedores Diversos 63 - 
Provisão para férias 56 82 
Depósitos não identificados (b) 37 193 
Salários a pagar 27 59 
Outros 60 29 
Total  1.914 3.410 

 

(a) Referem-se, substancialmente, à diferença temporal entre a relação de beneficiários constantes no 
sistema/controles internos da Companhia 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 períodos subsequentes, após o processamento das movimentações enviadas pela Companhia. 

(b) Refere-se a levantamento judicial cível e outros valores, referentes as mensalidades depositadas cujos 
beneficiários ainda não foram identificados. 

(c) Refere-se a saldo de transações com empresas ligadas, veja nota explicativa nº 23.  
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16. PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS 

Durante o curso normal de suas atividades, a Companhia está exposta aos riscos oriundos de contingências fiscais, 
trabalhistas, previdenciárias, cíveis e de sinistralidade, para as quais, com base na opinião e estimativas da 
Administração foram constituídas provisões conforme quadro a seguir: 

 

 31/12/2017 Adições Reversões  31/12/2018 Adições Reversões  31/12/2019 
Cíveis (a) 21 443 (55) 409 475 (491) 393 
Regulatório - ANS (b) 769 174 (620) 323 1.554 (862) 1.015 
Total 790 617 (675) 732 2.029 (1.353) 1.408 
 

Descrição dos principais processos e/ou riscos, em 31 de dezembro de 2019: 

(a) A Empresa é parte passiva em processos cíveis em andamento, sendo o montante de R$393 (R$409 em 2018), 
avaliado como perda provável, para os quais foi constituída provisão para contingências. E avaliados como 
perda possível, R$1.038 de causas cíveis (R$727 em 2018) 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 
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$1.015 
(R$323 em 2018) avaliado como perda provável, para o qual foi constituída provisão para contingências, e de 
R$145 (R$1.830 em 2018) avaliado como perda possível, para o qual não foram constituídas provisões 

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital social 

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 o capital social da Empresa é de R$ 38.538, representado por 38.538 quotas 
pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real). 

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

Acionistas 31/12/2019 31/12/2018 
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. 38.537 38.537 
Qualicorp S.A. 1 1 
Total 38.538 38.538 
 

Reserva legal 

A Empresa destina 5% (cinco por cento) do resultado do exercício para formação da reserva legal até atingir 20% 
(vinte por cento) do capital social subscrito ou se o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de 
capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei nº 6.404/76, exceder 30% do capital social, após compensar 
integralmente seus prejuízos acumulados, seguindo as mesmas práticas contábeis das demais empresas do Grupo 
Qualicorp para manter a uniformidade contábil. 
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18. OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 
Descrição 31/12/2019 31/12/2018 
Provisão para Contingências (a) 2.029 1.050 
Reversão de Provisão para Contingências  (a) (1.353) (675) 
Repasses financeiros de contratos de adesão  (b) 4.298 3.798 
Total 4.974 4.173 

 

 (a)  As provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórias são reconhecidas nas demonstrações financeiras 
quando a Administração, com base em posições dos advogados internos e externos do Grupo, considera que o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa e a saída de recursos para a liquidação das obrigações são prováveis e 
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com segurança suficiente. 

(b) Referem-se aos custos relativos aos repasses financeiros incorridas nos convênios firmados com as entidades de classe 
para estipulação e comercialização dos planos coletivos por adesão. 

19. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Descrição 31/12/2019 
31/12/2018 

(Reapresentado) 
Depreciações e amortizações 3.924 4.576 
Gastos com pessoal 3.025 3.115 
Auto de Infração - ANS  (a) 2.103 981 
Gastos com localização e funcionamento (b) 1.296 4.135 
Gastos com serviços de terceiros (c) 781 1.454 
Processos Judiciais 607 678 
Gastos com telefonia 367 300 
Publicidade e Propaganda 311 66 
Gastos com contribuições associativas 36 90 
Outras despesas administrativas 103 44 
Total 12.552 15.440 

 
a) Aumento decorrente, principalmente, por maior volume de notificações da ANS para os processos 

regulatórios. 
 

b) Refere-se, substancialmente, a serviços de “call center”, consultoria, advogados, auditoria, 
“service desk” e logística. 
 

c) Refere-se, substancialmente, a despesas com correios, aluguéis e condomínios. 
 

 

20. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS 

Descrição 31/12/2019 31/12/2018 

Receitas financeiras:   

Rendimentos com aplicações financeiras 1.734 900 
Juros e multa sobre recebimentos em atraso de 
contratos com risco de inadimplência (*) 1.527 1.521 

Total de receitas financeiras 3.261 2.421 
Despesas financeiras:   
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Descontos concedidos (333) - 
Outras despesas (40) (147) 
Despesas Bancarias (4.064) (4.136) 
Total de despesas financeiras (4.437) (4.283) 
Resultado financeiro líquido (1.176) (1.862) 

 

(*) Referem-se aos valores de juros e multas arrecadados pela Empresa nas operações de administração e 
estipulação de benefícios coletivos por adesão. Estes valores são recebidos dos beneficiários que efetuam a 
quitação de seus títulos após a data de vencimento. 

21. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

As despesas com tributos incidentes são demonstradas como segue: 

 

 Clube de Saúde 

  
Acumulado em Acumulado em 

31/12/2019 31/12/2018 
(Reapresentado) 

Lucro  antes do imposto de renda (IRPJ), da contribuição social (CSLL) – e após 
participações. 23.608 5.488 
Equivalência patrimonial - - 
Subtotal 23.608 5.488 
Alíquota vigente do IRPJ e da CSLL 34% 34% 
Expectativa de despesa (crédito) de IRPJ e CSLL, de acordo com a alíquota 
vigente (8.027) (1.866) 
Constituição/Reversão líquida de adições temporárias sem constituição de 
crédito tributário  (365) (23) 
Despesas não dedutíveis - outras (8) (13) 
Perdas com créditos Incobráveis  (4) (64) 
Incentivo fiscal 6 23 
Prejuízo fiscal sem constituição de crédito tributário (i) 2.521 590 
Outros (154) (957) 
Total das despesas de IRPJ/CSLL (6.031) (2.310) 
Taxa efetiva IRPJ/CSLL (%) 25,55% 42,09% 

a) A Empresa, na presente data, não possui expectativa de lucros futuros que permitam sua constituição. 

 

22. CONCILIAÇÃO DO 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: 

 
 

2019 2018 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS   

Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social e após 
participações: 

23.607 5.488 

Ajustes por:   

Depreciações e amortizações 3.536 4.576 
Receitas/Despesas financeiras (229) (216) 
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Provisão (reversão) para riscos  676 (58) 
 27.590 9.790    
Variação dos ativos e passivos operacionais:   

Redução (aumento) de créditos a receber de clientes (1.186) (695) 
Aumento (redução) de outros créditos a receber 298 (298) 
Aumento (redução) de impostos e contribuições a recolher (90) (102) 
Redução (aumento) de prêmios a repassar  (42) (34) 
Aumento (redução) de repasses financeiros a pagar 752 22 
Redução (aumento) de outros valores e bens (29) 500 
Redução (aumento) de títulos e créditos a receber (4.866) 1.231 
Redução (aumento) de débitos diversos (1.837) 2.750 
Aumento (redução) de antecipações a repassar 1.647 1.445 
Redução (aumento) de créditos tributários e previdenciários (21) - 
Redução (aumento) de aplicações financeiras (300) (160) 

Caixa proveniente das (utilizado nas) operações 21.916 14.449 
Imposto de renda e contribuição social pagos (4.998) (853) 
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 16.918 13.596 

 

23. PARTES RELACIONADAS 

a) Saldos e transações com empresas ligadas, no consolidado: 

 31/12/2019  31/12/2018 

 Contas a 
receber 

Contas a pagar Despesas  Contas a 
receber 

Contas a 
pagar 

Despesas 

  
    

       
Qualicorp Corretora de Seguros S.A.                  -  - 1.761    - 118  2.128 

Qualicorp Adm. e Serviços Ltda.                  -                            -                   -    298 12                  -  

Qualicorp S.A.                 -                             186                  328  
 

                -                  -  33 

Qualicorp Adm. Benefícios               -                                    -                -                  -  7 97  

Saldo               -                             186                2.089    298 137 2.258  

 

A Companhia possui transações com partes relacionadas referente às atividades de “back office” para atendimento às 
empresas do Grupo Qualicorp (Finanças, Controladoria, Jurídico, Administrativo, Recursos Humanos e Tecnologia da 
Informação), cujos custos incorridos são rateados e reembolsados pelas demais empresas do Grupo. 

Quanto a pessoal chave da administração, a empresa não possui despesas de remuneração de administradores em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018. 

24. EVENTOS SUBSEQUENTES 

a) COVID-19 

Em atendimento ao Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 02/2020, informamos que até o momento a 
Administração não vislumbra impactos econômico-financeiros significativos em seus negócios. 
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25. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras da Empresa foram aprovadas em forma definitiva pela Administração em 30 de 
março de 2020 e contemplam todos os eventos subsequentes ocorridos desde a data de encerramento de 31 de 
dezembro de 2019, quando aplicável. 

*** 
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