
 1/17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Demonstrações Contábeis em 
31 de Dezembro de 2019 e 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2/17

 
 
 
 

Índice 
 
 
 
 

Relatório de Administração ............................................................................. 3 
 
 
Relatório dos Auditores Independentes ........................................................... 4 
 
 
Balanço Patrimonial ........................................................................................ 7 
 
 
Demonstração do Resultado ............................................................................ 8 
 
 
Demonstração do Resultado Abrangente ........................................................ 9 
 
 
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido ....................................... 10 
 
 
Demonstração do Fluxo de Caixa .................................................................. 11 
 
 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis .......................................... 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3/17

 
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Senhores Acionistas (Quotistas, Cooperados, Associados) 
 
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da MEDCLASS BENEFÍCIOS 
EIRELI. (“Entidade”) submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as 
demonstrações contábeis individuais da Entidade, acompanhadas do relatório dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. 
 
 
a) Política de destinação de lucros / superávits / sobras 

A Entidade tem como política a retenção de seus lucros ao final do exercício, distribuindo o mínimo 
possível a sua sócia, com o objetivo de fortalecer o seu negócio e a necessidade contínua de 
investimentos. Fato se comprova nos demonstrativos contábeis do exercício de 2020. Grande parte 
dos superávits apurados são reinvestidos nas atividades da Entidade, nos moldes do Contrato Social.  
 

b) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na 
“performance” da sociedade/entidade e/ou no resultado do exercício 
Em 2020 impulsionamos as vendas através de campanhas, premiações, publicidade e propaganda e 
alcançamos um faturamento de aproximadamente 2,5 milhões de receita, bem superior aos 1,5 
milhões do ano de 2019. Conforme planejamento estratégico da entidade, o exercício contábil da 
operação foi satisfatório. Apurou-se no exercício de 2020 um lucro líquido de R$840.790,63, valor 
este, superior a 2019 que registrou a marca de R$233.305,30. 
 

c) Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s) 
Em 2020 tínhamos a expectativa de obter um crescimento real de 40% no número de beneficiários, 
porém crescemos em torno de 45%. Para 2021 estimamos um crescimento 20%. 
 

d) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos recursos 
alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e prevenção à saúde; 
Os investimentos que a operadora realizou em 2020 foram: 
- Melhorias na qualificação de nossos colaboradores; 
- Melhorias implementadas no sistema de TI; 
- Melhorias no sistema de cobrança e gestão da inadimplência; 
- Melhorias nas estruturas gerenciais da operadora. 

 
e) Declaração sobre a capacidade financeira 

A empresa declara ter capacidade financeira suficiente para honrar seus compromissos diários, visto 
seus índices de liquidez corrente e geral. Suas despesas administrativas, financeiras e assistenciais 
são rigorosamente controladas por equipe capacitada. Todos os seus fornecedores e prestadores de 
serviço, incluindo também hospitais, clínicas, laboratórios, etc possuem seus pagamentos realizados 
rigorosamente em dia, o que podemos comprovar mediante auditoria independente e relatórios 
específicos de controle de pagamentos. 

 
 

Juliana Falci Latorre França 
Sócia Administradora 
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R.I 68/2021 
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 

 
Aos 
Senhores Administradores da  
 
MEDCLASS BENEFÍCIOS EIRELI 
CNPJ 28.786.120/0001-85 
Rua Ministro Orozimbo Nonato 102, Torre B, Sala 2405, Vila da Serra 
Nova Lima - MG 
 
 
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS  
 
Opinião Sem Ressalvas 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Medclass Benefícios Eireli, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas 
demonstrações do resultado, 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela 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 secção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor  
 
A administração da entidade é responsável por essas outras informações, que 
compreendem o Relatório da Administração, o qual deve ser disponibilizado após a data 
desse relatório. 
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Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de 
ler as outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras 
informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações contábeis ou 
com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar 
distorcidas de forma relevante. 
 
Se, quando lermos o Relatório de Administração, concluirmos que há distorção relevante 
nesse relatório, iremos comunicar a questão aos responsáveis pela governança. 
 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis  
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessário para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorções relevantes, independente 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 auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
e existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 
 
Como parte da 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 distorções relevantes nas demonstrações 
contábeis 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 distorções relevante resultante de fraude é 
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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 o 
objetivo e expressarmos opinião sobre eficácia dos controles internos da 
Companhia. 
 

 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 Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem adequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 
 

 Avaliamos apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 
 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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 que identificamos durante 

nossos trabalhos. 
 

 
Belém, 15 de março de 2021. 

 
 
 
 
 

R & M Auditores Independentes e Consultores 

Ubirajara dos Santos Rodrigues 

CRC-RJ 058609/O-T-5 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(EM REAIS) 

 
ATIVO           2020          2019 

   

ATIVO CIRCULANTE   1.338.407,17 494.769,20 

Disponível  777.643,62 107.499,10 

Realizável   560.763,55 387.270,10 

Aplicações Financeiras 188.771,32 164.936,10 

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas   188.771,32 164.936,10 

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde  134.704,47 222.334,00 

Créditos de Operações de Administração de Benefícios   134.704,47 222.334,00 

Bens e Títulos a Receber  237.287,76 0,00 

   

ATIVO NÃO CIRCULANTE   6.036,20 0,00 

Realizável a Longo Prazo   0,00 0,00 

Investimentos   0,00 0,00 

Imobilizado   6.036,20 0,00 

Intangível   0,00 0,00 

   

TOTAL DO ATIVO 1.344.443,37 494.769,20 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PASSIVO           2020         2019 

   

PASSIVO CIRCULANTE   51.155,27 42.271,73 

Débitos de Operações de Assistência à Saúde  20.255,80 13.113,13 

Comercialização sobre Operações  20.255,80 13.113,13 

Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde  0,00 0,00 

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 22.338,32 17.167,50 

Empréstimos e Financiamentos a Pagar  0,00 8.121,40 

Débitos Diversos 8.561,15 3.869,70 

   

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  0,00 0,00 

   

PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL  1.293.288,10 452.497,47 

Capital Social / Patrimônio Social  100.000,00 100.000,00 

Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado 1.193.288,10 352.497,47 

   

TOTAL DO PASSIVO  1.344.443,37 494.769,20 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(EM REAIS) 

 

               2020                2019 

Receitas com Operações de Assistência à Saúde 596.364,59 405.314,63 

Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos  0,00 0,00 

Variação das Prov Técnicas de Op de Assist à Saúde  0,00 0,00 

Receitas com Administração  628.204,63 424.578,99 

(-) Tributos Diretos de Op Pl de Assist. à Saúde da Operadora (31.840,04) (19.264,36) 

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos                           0,00                          0,00 

Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados                           0,00                          0,00 

RESULTADO DAS OPER COM PLANOS DE ASSIST SAÚDE 596.364,59 405.314,63 

Outras Receitas Operacionais com Planos de Saúde 0,00 0,00 

Receitas de Assist à Saúde Não Relac com Pl de Saúde da Oper 0,00 0,00 

Outras Receitas de Prestação de Serviços de Admin de Benefícios 0,00 0,00 

Outras Receitas Operacionais   0,00 0,00 

(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde 0,00 0,00 

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde  (84.292,73) (237.641,67) 

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde   (28.812,55) (173.542,47) 

Programas de Promoção da Saúde e Prev de Riscos e Doenças   0,00 0,00 

(-) Recuperação de Outras Despesas Oper de Assistência à Saúde   0,00 0,00 

Provisão para Perdas Sobre Créditos   (55.480,18) (64.099,20) 

Outras Desp Oper Assist. à Saúde Não Relac. Pl de Saúde da Oper 0,00 0,00 

RESULTADO BRUTO 512.071,86 167.672,96 

Despesas de comercialização (129.519,57) (149.340,73) 

Despesas Administrativas              (119.822,20)              (69.041,26) 

Resultado Financeiro Líquido 626.306,66 316.621,99 

Receitas Financeiras 660.919,88 344.693,54 

Despesas Financeiras (34.613,22) (28.071,55) 

Resultado Patrimonial 0,00 0,00 

Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 

Despesas Patrimoniais 0,00 0,00 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 889.036,75 265.912,96 

Imposto de Renda (30.153,82) (18.516,33) 

Contribuição Social (18.092,30) (14.091,33) 

Impostos Diferidos 0,00 0,00 

Participações Sobre o Lucro 0,00 0,00 

RESULTADO LÍQUIDO 840.790,63 233.305,30 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 

PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(EM REAIS) 

 
 
 

               2020                2019 

Lucro Líquido do Exercício 840.790,63 233.305,30 

Outros Resultados Abrangentes  0,00 0,00 

Resultado Abrangente do Exercício  840.790,63 233.305,30 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10/17

 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO - DMPL 

PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(EM REAIS) 

 
 
 

 Capital Social Reservas 
Ajustes de  Lucros/Prejuízos 

TOTAL 
 Aval Patrimonial Acumulados 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 100.000,00     119.192,17 219.192,17 

Ajustes de exercícios anteriores           

Aumento de Capital com lucros e res. e em espécie           

Reversões de Reservas           

Reservas de Capital / Patrimoniais           

Reserva de Reavaliação:           

Ajustes de Avaliação Patrimonial           

Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício       233.305,30 233.305,30 

Proposta da destinação do Lucro/Superávit           

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 100.000,00 0,00 0,00 352.497,47 452.497,47 

Ajustes de exercícios anteriores           

Aumento de Capital com lucros e res. e em espécie           

Reversões de Reservas           

Reservas de Capital / Patrimoniais           

Reserva de Reavaliação:           

Ajustes de Avaliação Patrimonial           

Lucro/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício       840.790,63 840.790,63 

Proposta da destinação do Lucro/Superávit           

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 100.000,00 0,00 0,00 1.193.288,10 1.293.288,10 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC 

PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(EM REAIS) 

 
 

      2020       2019 

ATIVIDADES OPERACIONAIS   
(+) Recebimentos de plano de saúde           2.670.224,91          1.587.656,64 

(+) Resgate de aplicações financeiras                             -                                -    

(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras                    976,98                     109,57  

(+) Outros recebimentos operacionais                             -                              -  

(-) Pagamentos a forn /prest de serviços de saúde        (1.730.966,11)        (1.355.979,09) 

(-) Pagamentos de comissões           (110.138,22)             (57.294,34) 

(-) Pagamentos de pessoal             (13.554,11)                             - 

(-) Pagamentos de pró-labore                             -                             - 

(-) Pagamentos de serviços de terceiros                             -                             - 

(-) Pagamentos de tributos              (92.947,96)             (57.741,44) 

(-) Pagamentos de processos judiciais                            -                               -    

(-) Pagamentos de aluguel                              -                              - 

(-) Pagamentos de promoção/publicidade                              -                              - 

(-) Aplicações financeiras                              -           (160.000,00) 

(-) Outros pagamentos operacionais                              -                              - 

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS             723.595,29              (43.248,66)  

   
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                              -                             - 

   
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   
(+) Recebimentos de empréstimos/financiamentos                             -               60.000,00 

(+) Outros recebimentos das atividades de financiamento                             -                  2.313,49  

(-) Pagamentos de juros sobre empréstimos                             -              (2.917,69) 

(-) Pagamento de amortização de empréstimos                             -            (60.000,00) 

(-) Aplicações Financeiras            (20.000,00)                             - 

(-) Outros pagamentos das atividades de financiamento            (33.450,77)            (22.823,89) 

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO            (53.450,77)            (23.428,09) 

   

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA            670.144,52             (66.676,75)  

CAIXA – Saldo Inicial            107.499,10            174.175,85 

CAIXA - Saldo Final            777.643,62             107.499,10  
 

Ativos Livres no Início do Período (*) 
          

0,00          0,00  

Ativos Livres no Final do Período (*) 
       

0,00          0,00  

Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Fin. – RECURSOS LIVRES 
       

0,00            0,00  
 

 
 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2020 

 
 
NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
MEDCLASS BENEFÍCIOS EIRELI, tem por objetivo a prestação de serviços referentes à proposição de 
contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou prestação de serviços para pessoas jurídicas 
contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, podendo desenvolver as seguintes 
atividades: 
 

I – Promover a reunião de pessoas jurídicas contratantes na forma do artigo 23 da RN nº 195, de 14 de 

julho de 2009, da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

II – Contratar plano privado de assistência à saúde coletiva, na condição de estipulante, a ser 

disponibilizado para as pessoas jurídicas legitimadas para contratar. 

III – Oferecimento de planos para associados das pessoas jurídicas contratantes. 

IV – Apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, tais como:  

 

 Negociação de reajuste; 

 Aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de saúde; e 

 Alteração de rede assistencial. 

 

Além das atividades constantes do caput, a sociedade poderá desenvolver outras atividades, tais como: 

 

 Apoio à área de recursos humanos na gestão de benefícios do plano; 

 Terceirização de serviços administrativos; 

 Movimentação cadastral; 

 Conferência de faturas; 

 Cobrança ao beneficiário por delegação; e 

 Consultoria na prospecção do mercado, em desenho de plano e modelo de gestão. 
 
A MEDCLASS BENEFÍCIOS EIRELI, tem sua escrituração contábil centralizada em sua sede e está 
revestida das formalidades legais, sendo registrada em livros obrigatórios capazes de assegurar a sua 
exatidão. 

 
 
NOTA 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
2.1 Base de Apresentação  
 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nas normas 
estabelecidas pela ANS – Agência Nacional de Saúde, nos pronunciamentos, nas orientações e nas 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).  
 
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em 
conjunto com as correspondentes de 2019, de forma a permitir a comparabilidade. 

 
2.2 Principais Práticas Contábeis  
 
As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir: 
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2.2.1 Plano de Contas 
 
O Plano de Contas utilizado pela entidade é o estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS, através da Resolução Normativa n° 435 e demais atualizações. 
 
 
2.2.2  Caixa e equivalentes de Caixa 

Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento. 

Estão assim demonstrados: 
 
DISPONÍVEL 2020 2019 

   
Caixa 0,00 0,00 
Bancos 777.643,62 107.499,10 
   
SUB TOTAL 777.643,62 107.499,10 

 
 
2.2.3 Aplicações 

Estão demonstradas ao valor de aplicação acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento 
do exercício. A entidade constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras para lastrear as provisões 
técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS. As aplicações financeiras são avaliadas 
pelo seu valor justo. 

Estão assim demonstradas: 
 

 2020 2019 
APLICACOES GARANTIDORAS DE PROVISOES TECNICAS   
Fundo Garantidor Itaú – ANS 96.422,58 94.322,41 
Itaú Institucional Renda Fixa 92.348,74 70.613,69 
   
SUB TOTAL 188.771,32 164.936,10 

 
 
2.2.4 Contraprestações Pecuniárias a Receber e Provisão para Perdas 

São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. 

As provisões para devedores duvidosos estão constituídas em montante considerado suficiente para fazer face 
às eventuais perdas na realização das contas a receber. As provisões foram efetuadas de acordo com os 
critérios de avaliação de apropriação contábil e de auditoria descritos no Capítulo I do Anexo I, itens 10.2.3.2 
a 10.2.3.3 da Resolução Normativa nº 435 da ANS e transcritos abaixo: 
 

10.2.3.2 Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há 
mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato deve ser provisionada. 

 
 10.2.3.3 Para os créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de assistência à saúde 

da própria operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 
(noventa) dias, a totalidade do crédito referente ao contrato deve ser provisionada.  

 
A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição para adequá-la à evolução da 
inadimplência de sua carteira.  
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Estão assim demonstradas: 
 
CREDITOS DE OPERACOES C/ PLANOS DE ASSIST A SAUDE      2020 2019 

   
Taxa de Administração de Benefícios a Receber 29.286,89 44.325,66 
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos 0,00 0,00 
Créditos a Receber de Contraprestações a Repassar 105.417,58 178.008,34 
(-) Provisão Para Perdas Sobre Créditos 0,00 0,00 
   
TOTAL 134.704,47 222.334,00 
 
 
2.2.5 Bens e Títulos a Receber  

São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. 
 
BENS E TÍTULOS A RECEBER      2020 2019 

   
Administração de Benefícios – Contratos Estipulados 237.287,76 0,00 
   
TOTAL 237.287,76 0,00 
 
 
2.2.6 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”) 
 
A operadora não possui ativos imobilizados com valores relevantes que precisem de estudos para 
determinação da taxa de depreciação e cálculo de redução a valor recuperável (IMPAIRMENT). 
  
 
2.2.7 Imobilizado  

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.  

A depreciação é calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens. 
 

Com base nas alterações e pronunciamentos contábeis o imobilizado passou a abranger os bens que não são 
de propriedade apenas da entidade, mas sobre os quais a mesma tenha o controle, riscos e benefícios. 
 
No exercício de 2020 a entidade efetuou, internamente, estudos para verificar a possibilidade de determinar 
novos prazos de vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado e, consequentemente, novas taxas de 
depreciação, conforme previsto no CPC 27 - Ativo Imobilizado. Como resultado deste estudo, a 
administração da Entidade decidiu por não alterar os prazos estimados de vida útil e as taxas aplicadas até o 
momento. 
 
Segue abaixo o quadro de movimentações do ativo imobilizado. 
 

ITENS 
PATRIMONIAIS 

2019 2020 
VL CONTÁBIL 

LÍQUIDO 
AQUISIÇÕES DEPRECIAÇÕES BAIXA 

VL CONTÁBIL 
LÍQUIDO 

Equip Elet - Hardware 0,00 6.486,70 (450,50) 0,00 6.036,20 

TOTAL 0,00 6.486,70 (450,50) 0,00 6.036,20 
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Está assim demonstrado: 
 

IMOBILIZADO   2020 2019 

      
Custo De Aquisição  6.486,70 0,00 

Equipamentos De Processamento Eletrônico De Dados - Hardware  6.486,70 0,00 

     

(-) Depreciação Acumulada Tx Deprec (450,50) 0,00 

Equipamentos De Processamento Eletrônico De Dados - Hardware 20,00% (450,50) 0,00 

      
TOTAL   6.036,20 0,00 

 
 
2.2.8 Comercialização sobre Operações  
 
Refere-se aos comissionamentos pagos às corretoras credenciadas à operadora. Os valores são apropriados 
mensalmente no momento do conhecimento destas despesas. 
 
Estão assim constituídas: 
 
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES 2020 2019 

   
Comercialização sobre operações 20.255,80 13.113,13 

   
TOTAL 20.255,80 13.113,13 

 
 
2.2.9 Tributos e Encargos Sociais a Recolher  
 
Refere-se aos tributos incidentes sobre a receita, tributos incidentes sobre folha de pagamento de 
funcionários, além dos tributos retidos sobre notas fiscais de fornecedores e prestadores de serviço, bem 
como tributos retidos de funcionários. 
 
Estão assim constituídos: 
 
TRIBUTOS     2020        2019 

   
Tributos E Contribuições 20.759,93 16.315,29 
Imposto De Renda Pessoa Jurídica A Pagar 9.303,51 7.241,07 
Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido A Pagar 5.582,11 4.344,64 
Imposto Sobre Serviços - ISS 272,18 3.131,17 
Contribuições Previdenciárias 2.056,27 0,00 
FGTS a Recolher 373,00 0,00 
COFINS E PIS / Pasep 3.172,86 1.598,41 

   
Retenções De Impostos E Contribuições 1.578,39 852,21 
Imposto De Renda Retido Na Fonte – De Funcionários 40,18 0,00 
Imposto De Renda Retido Na Fonte - De Terceiros 139,68 81,29 
Imposto Sobre Serviços Retido Na Fonte 1.288,24 667,69 
Contribuição Social Sobre O Lucro Líquido - CSLL 23,72 22,20 
COFINS 71,15 66,60 
PIS 15,42 14,43 

   
TOTAL 22.338,32 17.167,50 
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2.2.10 Empréstimos e Financiamentos a Pagar  
 
Refere-se a empréstimos de terceiros, o qual em janeiro de 2020 foi devidamente quitado. 
 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2020        2019 

   
Empréstimos de Terceiros 0,00 8.121,40 

   
TOTAL 0,00 8.121,40 

 
 
2.2.11 Débitos Diversos  
 
Refere-se a gastos com obrigações com fornecedores de bens e serviços. 
 
Estão assim constituídos: 
 
DEBITOS DIVERSOS 2020 2019 

   
Obrigações com Pessoal     3.673,21         0,00 
Fornecedores 4.887,94 3.869,70 

   
TOTAL 8.561,15 3.869,70 

 
 
2.2.12 Ativos e Passivos contingentes e obrigações legais  
 

a) Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais 

favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados 

em nota explicativa; 

b) Passivos contingentes: Com exceção das contingências tributárias e obrigações legais, as demais 

(Cíveis e Trabalhistas) são provisionadas quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os 

montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 

avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes 

avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados; 
c)    Contingências Tributárias e Obrigações legais: são registradas como exigíveis, independentemente 

da avaliação sobre as probabilidades de êxito. 
 
A Operadora não possui processos judiciais.  
 
 
NOTA 3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 
 
3.1 Capital Social 
 
O capital social está subscrito no valor de R$ 100.000,00 mil reais e está dividido em 100.000 mil quotas, no 
valor nominal de R$ 1,00 real cada, estando totalmente integralizado. 
 
3.2 Patrimônio Líquido 
 
A operadora encontra-se com o patrimônio líquido (PL) positivo no montante total de R$ 1.293.288,10. 
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NOTA 4. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demonstrações 
contábeis de 31 de dezembro de 2020 que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise 
econômica e financeira. 
 
 
NOTA 5. CONCILIAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
 

Demonstração Dos Fluxos De Caixa 

Na elaboração dos fluxos de caixa de investimentos e financiamentos consideramos ajustes entre os saldos 
das contas patrimoniais para eliminar efeitos de variações que efetivamente não representaram movimentação 
de caixa em conformidade com a NBC TG 03 (R2), aprovada pela Resolução 1.296/10 do Conselho Federal 
de Contabilidade. 
 
 
 
 
 

*          *          * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


