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Relatório dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
ões contábeis 

Aos Conselheiros e Diretores da 

Ímpar Serviços Hospitalares S.A 

São Paulo - SP 

Opinião com ressalva 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Ímpar Serviços 
Hospitalares S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. 
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base 
para opinião com ressalva” as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, individual e consolidada, da Ímpar Serviços Hospitalares S.A. em 31 de dezembro de 
2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Base para opinião com ressalva 

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía serviços médico-hospitalares prestados que 
todavia ainda não estavam encerrados e portanto não estavam faturados para os respectivos 
clientes e operadoras de saúde, nem mesmo reconhecidos como a faturar nas respectivas 
demonstrações financeiras. De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a receita 
dos serviços prestados bem como os correspondentes custos e despesas devem ser 
reconhecidos pelo regime de competência. Em decorrência desse assunto, em 31 de dezembro 
de 2018, estão apresentados a menor os saldos de contas a receber no ativo circulante em R$ 
73.057 mil na Controladora e R$ 77.144 mil no Consolidado (R$ 93.485 mil em 2017 na 
Controladora e Consolidado), fornecedores em R$ 13.881 mil na Controladora e R$ 14.739 mil 
no Consolidado (R$ 17.762 mil em 2017 na Controladora e Consolidado), impostos a recolher em 
R$ 23.085 mil na Controladora e R$ 24.349 mil no Consolidado (R$ 29.540 mil em 2017 na 
Controladora e Consolidado) e lucros acumulados em R$ 36.091 mil na Controladora e R$ 38.056 
mil no Consolidado (R$ 46.183 mil em 2017 na Controladora e Consolidado).  
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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 dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 
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 
com ressalva. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais 

e consolidadas 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controlada são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, 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 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 distorção relevante nas demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas, 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 Companhia e suas 
controladas. 
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– 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 e suas controladas. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 Companhia e suas 
controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. 

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

– Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras 
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.  
 

São Paulo, 29 de março de 2019 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC SP014428/O-6 
 
 
 
 
Leonardo Augusto Giusti 
Contador CRC 1SP203952/O-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ímpar Serviços Hospitalares S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 2018 2017 2018 2017 Passivo Nota 2018 2017 2018 2017

Circulante Circulante

 Caixa e equivalentes de caixa 7 50.179        58.037        61.450        62.798        Fornecedores 17 179.639 144.099 204.490 144.099 

 Contas a receber 8 346.141      341.472      397.540      341.472      Obrigações trabalhistas e sociais 18 99.011 95.552 113.669 95.552 

 Estoques 9 52.122        50.061        57.384        50.061        Empréstimos e financiamentos 19 63.170 86.757 63.267 86.757 

 Adiantamentos 11 19.079        19.720        21.155        19.720        Instrumentos financeiros derivativos 10 - 1.098 - 1.098 

 Impostos a recuperar 12 2.355          1.493          6.813          1.493          Tributos a recolher 20 22.853 20.723 26.263 20.723 

 Dividendos a receber 24(a) 1.297          - - - Imposto de renda e contribuição social a recolher 7.365 8.231 7.365 8.231 

 Outros créditos 13 7.990          7.048          9.364          7.069          Mútuo com partes relacionadas 24 - 90.357 - 90.357 

Parcelamento de tributos 21 10.119 9.784 17.060 9.784 

Total do circulante 479.163      477.831      553.706      482.613      Adiantamento de clientes 4.698 9.430 4.698 9.429 

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 23(d) 191.195 31.240 197.917 31.241 

Outras contas a pagar 18.129 25.055 21.733 36.117 

Total do circulante 596.179 522.326 656.462 533.388 

Não circulante Não circulante

Realizável a longo prazo  Empréstimos e  financiamentos 19 240.443 255.639 240.692 255.639 

Tributos diferidos 26 38.530        45.394        45.125        45.394         Parcelamento de tributos 21 42.033 48.590 63.382 48.590 

 Depósitos judiciais 9.296          8.586          9.932          8.587          Instrumentos financeiros derivativos 10 1.041 - 1.041 - 

 Impostos a recuperar 12 9.973          12.257        9.973          12.257         Mútuo com partes relacionadas 24 - 11.000 - 11.000 

 Instrumentos financeiros derivativos 10 2.769          - 2.769          - Provisão para contingências 22 43.313 40.668 51.751 40.668 

 Outros créditos 13 2.651          3.128          2.651          8.447          Tributos diferidos 26 - - - 1.807 

Outras contas a pagar 8.102 8.102 10.566 21.917 

63.219        69.365        70.450        74.685        

Total do não circulante 334.932 363.999 367.432 379.621 

Propriedade para investimento 16 - - - 145.238      

Investimento 14 24.252        100.399      - - 

Imobilizado 15 964.812      810.817      998.898      810.817      Patrimônio líquido

Intangivel 11.016        7.116          12.191        7.116           Capital social 23a 547.531 471.964 547.531 471.964 

 Reservas de capital 23c 30.062 30.062 30.062 30.062 

1.000.080   918.332      1.011.089   963.171       Reservas de lucros 17 35.336 78.755 35.336 78.755 

 Ajuste de avaliação patrimonial 17 (1.578) (1.578) (1.578) (1.578) 

Total do não circulante 1.063.299   987.697      1.081.539   1.037.856   17

17 611.351 579.203 611.351 579.203 

Participação dos não controladores - - - 28.257 

Total do patrimônio líquido 611.351 579.203 611.351 607.460 

Total do ativo 1.542.462   1.465.528   1.635.245   1.520.469   Total do passivo e patrimônio líquido 1.542.462         1.465.528         1.635.245         1.520.469         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
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Ímpar Serviços Hospitalares S.A.

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

Nota 2018 2017 2018 2017

Receita líquida 27 2.112.305      1.864.084      2.185.006      1.864.084      

Custo dos serviços prestados 28 (1.525.793)    (1.314.065)    (1.589.681)    (1.314.065)    

Lucro bruto           586.512           550.019           595.325           550.019 

Outras (despesas) receitas operacionais

Outras receitas 31 30.642           10.075           40.558           12.003           

Despesas comerciais 29 (10.315)         (19.719)         (11.082)         (19.719)         

Despesas gerais e administrativas 30 (317.542)       (300.495)       (330.114)       (302.097)       

Resultado de equivalência patrimonial 14 4.609             (211)               -                     -                     

Outras despesas 31 (1.420)            (11.852)         (3.914)            (12.065)         

(294.026)       (322.202)       (304.552)       (321.878)       

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos 292.486         227.817         290.773         228.141         

Receita financeira 32 96.879           24.637           98.037           24.987           

Despesa financeira 32 (138.379)       (71.184)         (139.169)       (71.290)         

Resultado financeiro, líquido           (41.500)           (46.547)           (41.132)           (46.303)

Resultado antes dos impostos 250.986         181.270         249.641         181.838         

Imposto de renda e contribuição social - corrente 26 (70.620)         (64.148)         (70.434)         (64.249)         

Imposto de renda e contribuição social - diferido 26 (6.882)            2.008             (5.723)            1.340             

Lucro líquido do exercício           173.484           119.130           173.484           118.929 

Atribuível a:

Acionistas controladores 173.484         119.130         

Acionistas não controladores -                     (201)               

          173.484           118.929 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
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Ímpar Serviços Hospitalares S.A.

Demonstrações de resultados abrangentes 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício             173.484             119.130             173.484             118.929 

Itens que não serão reclassificados para o resultado

Ganho de participação societária                      -                        13                      -                        13 

Resultado abrangente total             173.484             119.143             173.484             118.942 

Atribuível a:

Acionistas controladores             173.484             119.143 

Acionistas não controladores                      -                    (201)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
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Ímpar Serviços Hospitalares S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

Ajustes de Total do patrimônio Participação

Capital Reserva Reserva Reserva Lucros avaliação líquido dos acionistas dos acionistas Total do patrimônio

Nota  social de capital   legal  de lucros acumulados patrimonial controladores não controladores líquido consolidado

Saldo em 1º de janeiro de 2017 471.964           30.062             1.340               8.593               -                       (1.578)              510.381                                     5.141                            515.522                                

Ajuste de exercícios anteriores - realização do ágio - - - (22.015)            - - (22.015)                                      - (22.015)                                 

Contribuição de capital com participação societária – Adix - - - - - - -                                                 (5.141)                           (5.141)                                   

Participação de minoritários na controlada PTR14 - - - - - - -                                                 28.458                          28.458                                  

Lucro líquido do exercício - - - - 119.130           - 119.130                                     (201)                              118.929                                

Transações com acionistas e constituição de reservas

Constituição de reserva legal - - 5.957               - (5.957)              -                       -                                                 -                                    -                                            

Dividendo mínimo obrigatório - - - - (28.293)            -                       (28.293)                                      -                                    (28.293)                                 

Constituição de reserva de lucros - - - 84.880             (84.880)            -                       -                                                 -                                    -                                            

Saldo em 31 de dezembro de 2017 471.964           30.062             7.297               71.458             -                       (1.578)              579.203                                     28.257                          607.460                                

Ajuste na aplicação inicial do CPC 48, líquido de impostos 4 - - - - (7.592)              - (7.592)                                        - (7.592)                                   

Saldo ajustado em 1º de janeiro de 2018 471.964 30.062 7.297 71.458 (7.592)              (1.578)              571.611 28.257 599.868

Lucro líquido do exercício - - - - 173.484 - 173.484 - 173.484

Transações com acionistas e constituição de reservas

Aumento de capital social - AGE 23/10/18 23(a) 75.567 - - - - - 75.567 - 75.567

Resgate das ações preferências HSP - AGE 24/10/18 2 / 23(a) - - - (52.000)            - - (52.000)                                      - (52.000)                                 

Efeito líquido dos saldos incorporados entre a data do laudo e a data da efetiva incorporação - - - 2.644 - - 2.644 - 2.644                                    

Constituição da reserva legal 23d - - 8.674 - (8.674)              - -                                                 - -                                            

Dividendos internediarios - AGE 26/09/18 23d - - - (71.458)            (66.049)            - (137.507)                                    - (137.507)                               

Juros sobre capital próprio - AGE 26/09/18 23d - - - - (22.448)            - (22.448)                                      - (22.448)                                 

Alienação na participação da PTR 14 - - - - - - -                                                 (28.257)                         (28.257)                                 

Constituição da reserva lucros - - - 68.721 (68.721)            - -                                                 - -                                            

Saldo em 31 de dezembro de 2018 547.531 30.062 15.971 19.365 -                       (1.578)              611.351 -                                    611.351

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado

Reservas de lucros
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Ímpar Serviços Hospitalares S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa da atividades operacionais

Lucro antes dos impostos              250.986              181.270              249.641              181.838 

Ajuste por:

Depreciação e amortização 81.083                             68.189 81.820                             68.189 

Juros e variação cambial 48.667                             35.476 48.679                             35.441 

Resultado na venda de ativos imobilizados 3.297                                 9.005 3.533                                 9.005 

Provisão para créditos liquidação duvidosa 3.703                                 4.701 4.226                                 4.701 

Constituição de provisão para contingências 5.209                                 3.439 5.195                                 3.439 

Perdas não realizados com derivativos (2.826)                              (8.288) (2.826)                              (8.288)

(Reversão) Constituição de provisão para perdas sobre ativo imobilizado (2.869)                              10.063 (2.869)                              10.063 

Resultado de equivalência patrimonial (4.609)                                   211 -                                                 - 

Lucro ajustado              382.641              304.066              387.399              304.388 

Variações nos ativos e passivos

(Aumento) redução das contas do ativo

Contas a receber              (15.964)              (87.374)              (16.225)              (87.374)

Estoques                (2.061)              (12.168)                  5.867              (12.168)

Outros créditos                  1.027                (2.197)                19.127                (3.126)

             (16.998)            (101.739)                  8.769            (102.668)

Aumento (redução) das contas do passivo

Fornecedores                  9.925                26.920                10.393                26.881 

Tributos a recolher e parcelados                (4.092)                     725                (2.328)                     768 

Outras contas a pagar              (10.781)                16.970                     889                17.148 

               (4.948)                44.615                  8.954                44.797 

Imposto de renda e contribuição social pagos              (71.486)              (55.916)              (90.723)              (56.018)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais              289.209              191.026              314.399              190.499 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Caixa e equivalentes de caixa da adquirida HSP / PTR 14                          -                          -                66.277                  4.762 

Caixa e equivalentes de caixa por incorporação de investimento                          -                       10                          -                          - 

Baixa de propriedades para investimentos                          -                          -              (27.828)                          - 

Adições do imobilizado            (207.312)            (206.577)            (211.083)            (206.577)

Adições de intangível                (6.479)                (2.901)                (6.499)                (2.901)

Caixa liquido usado nas atividades de investimentos            (213.791)            (209.468)            (179.133)            (204.716)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Recebimento de mútuo de partes relacionadas                          -                82.000                          -                82.000 

Captação de empréstimos e financiamentos              292.500              300.735              292.500              300.735 

Pagamento de juros e principal de empréstimos e financiamentos            (375.776)            (309.523)            (375.816)            (309.523)

Pagamento de dividendos                          -                          -                (1.298)                          - 

Pagamento do resgate das ações preferenciais                          -                          -              (52.000)                          - 

Caixa liquido (usado nas) proveniente das atividades de financiamentos              (83.276)                73.212            (136.614)                73.212 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa                (7.858)                54.770                (1.348)                58.995 

Caixa e equivalentes do início do exercício                58.037                  3.267                62.798                  3.803 

Caixa e equivalentes do final do exercício                50.179                58.037                61.450                62.798 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa                (7.858)                54.770                (1.348)                58.995 

Transações que não caixa afetaram o caixa:

  Aquisições de imobilizado 25.615 5.661 26.382 5.661

Liquidação de mutuo a pagar com investimento 105.531                          - 105.531                          - 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

1 Contexto operacional 
A Ímpar Serviços Hospitalares S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital 
fechado com sede na Avenida Paulista, 2028, 8º. Andar, CEP 01310-200, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. A Companhia tem como principais atividades: 
 

 Prestar serviços hospitalares; 

 Propiciar o atendimento médico e ambulatorial nas suas instalações; 

 Servir de campo de aperfeiçoamento de médicos, enfermeiros e outros profissionais relacionados 
a essas atividades; 

 Proporcionar meios para a pesquisa e investigação científica; e 

 Participar de outras sociedades. 

A Companhia tornou-se um conglomerado hospitalar a partir do segundo semestre de 2013, 
quando implementou um plano estratégico para incrementar sua sinergia operacional além de 
gerar eficiência administrativa e financeira, através de uma reorganização societária que abrangeu 
a incorporação de cinco unidades hospitalares localizadas no Rio de Janeiro e Brasília. Até 30 de 
agosto de 2015, estas unidades pertenciam ao grupo econômico Life Care Empreendimentos e 
Participações S.A. Em dezembro de 2015, a Companhia passou a ser controlada integralmente 
pelo Fundo de Investimento em Participações Genoma III. 
 
Em 02 de janeiro de 2017, o Conselho de Administração da Companhia, aprovou a proposta da 
Diretoria, de encerramento das atividades do Hospital Padre Miguel, localizada no bairro de Padre 
Miguel, no Rio de Janeiro. As atividades do hospital foram encerradas em 31 de janeiro de 2017.  
 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2018, a Companhia aprovou 
a aquisição da totalidade da participação do acionista majoritário do Hospital Santa Paula S.A., 
passando esta a ser sua subsidiária integral. Veja nota explicativa 2.1 a seguir para maiores 
informações sobre essa transação. 
 
Em 03 de setembro de 2018, a Companhia assinou um contrato particular de dação em pagamento, 
que teve como objeto o pagamento das 100.398.751 quotas de sua titularidade na sociedade 
PTR14 Investimentos Imobiliários Ltda. A efetivação desta transação quitou integralmente todas 
as obrigações pactuadas nos contratos de mútuos firmados. A partir daquela data, a Companhia 
deixou de ter relacionamento societário com a entidade PTR14 Investimentos Imobiliários Ltda. 
 
A Companhia é formada por seis hospitais voltados para alta complexidade e excelência no 
atendimento ao cliente, localizados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Em 31 de 
dezembro de 2018, possuía cerca de 1.410 leitos hospitalares ativos (2017: 1.094 leitos) e mais 
de 9.031 (2017: 7.284) colaboradore. Todas as unidades possuem infraestrutura, tecnologia e 
equipes capacitadas para atendimento de emergência, eletivo e alta complexidade, além de uma 
estrutura completa para medicina preventiva. 
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Hospital 9 de Julho 
Inaugurado em 1955, e localizado na região metropolitana de São Paulo, é referência em medicina 
de alta complexidade, com Centro de Trauma, Unidade de Onco-Hematologia e Centro de 
Robótica. Segue ideais firmados na qualidade do atendimento aos seus pacientes, com foco na 
excelência da assistência, eficiência operacional e alta resolubilidade. Pioneiro em várias áreas da 
medicina foi o primeiro hospital privado a criar um Centro de Terapia Intensiva e de Cirurgia 
Cardíaca e Pulmonar e sempre esteve alinhado às principais inovações tecnológicas a serviço da 
saúde.  

  
O Hospital possui 444 leitos, sendo 353 leitos de internação e 91 leitos de UTI. São 22 salas 
cirúrgicas (três para robóticas e duas híbridas com Hemodinâmica e Ressonância Magnética) e 
duas Unidades de Onco-Hematologia com conceito inédito de tratamento de água e de filtragem 
de ar. Está, desde 2012, entre o seleto grupo de hospitais brasileiros com certificação de qualidade 
internacional pela Join Commission International (JCI), organização norte-americana que 
certifica os melhores hospitais do mundo. 

 
Em 2017, conquistou o Leed da United States Green Building Council (USGBC), selo 
internacional dado ao Bloco A como prédio sustentável. Apenas 3% dos hospitais no Brasil 
possuem esse reconhecimento. Também conquistou o nível 6 da HIMMS (Health Information 
Management Systems Society), entidade internacional que certifica instituições de saúde quanto 
ao uso da Tecnologia da Informação para segurança do paciente, eficiência de processos e redução 
do uso de papel. 
 
Complexo Hospitalar Niterói 
Com 278 leitos, o hospital foi inaugurado em 1991, e localizado no centro de Niterói, região 
metropolitana do Rio de Janeiro. É o maior e mais completo centro de excelência em saúde da 
região leste fluminense. Destaca-se pela segurança e excelência em medicina de alta 
complexidade e, atualmente tem foco em cinco grandes centros de referência: transplante, 
medicina cardiovascular, oncologia, neurologia e cuidado materno-infantil. 
 
O pioneirismo marca a história do hospital e que lidera o ranking como a unidade que mais realiza 
transplantes de medula óssea (TMO) na rede privada de saúde do Estado do Rio de Janeiro. 
 
O Complexo Hospital Niterói é composto de quadro unidades: 

 
 Unidade I: concentra os serviços de alta complexidade com 144 leitos, sendo 73 leitos de 

internação, 26 leitos de transplantes e 45 leitos de UTI  

 Unidade II: dedicada ao atendimento de pacientes externos nas áreas de medicina diagnóstica por 
imagem e consultórios de especialidades clínicas. 

 Unidade III: voltada para o atendimento materno-infantil, abriga berçário, quatro salas de centro 
cirúrgico, UTI neonatal com 16 leitos, emergência obstétrica e 53 leitos de internação. 

 Unidade IV: comporta o complexo de emergências, com 2.200 metros quadrados, setor de 
medicina diagnóstica, 16 leitos de UTI pediátrica e 20 leitos da unidade cardio intensiva. 

Hospital São Lucas Copacabana 
Inaugurado em 1937, é um dos mais tradicionais hospitais cariocas, localizado em Copacabana. 
Possui um total de 201 leitos, sendo 126 leitos de internação, além de 75 de leitos de UTI. 



 
Ímpar Serviços Hospitalares S.A. 

Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2018 e 2017 

 

13 

Completo e moderno centro cirúrgico com 10 salas, sendo referência em diversas especialidades 
médicas, como cirurgia robótica, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular e endovascular, 
neurocirurgia, cirurgia de coluna, cirurgia de tórax, cirurgia geral, cirurgia bariátrica (obesidade), 
cardiologia e radiologia intervencionistas, ortopedia e urologia, além de contar com Serviço de 
Hemodinâmica, Emergência 24hs (inclusive com ortopedista e cardiologista), Unidade 
Diagnóstica por Imagem, setor de Hemoterapia e Exames Cardiológicos Especiais. 
 
Hospital Brasília 
Inaugurado em 1987 é referência em transplantes de medula e fígado. Oncologia, AVC e doenças 
cardiovasculares. Possui 183 leitos, sendo 120 leitos de internação, além de 63 leitos de UTI 
divididos em 45 leitos de UTI adulto e 18 leitos de UTI pediátrica.  

 
O hospital oferece atendimento em mais de 40 especialidades médicas. Completo centro 
cirúrgico, com oito salas, pronto-socorro 24hs e moderno Centro de Diagnóstico por Imagem. 
 
Maternidade Brasília 
Inaugurado em 2012, possui cinco salas de cirurgia, uma sala para parto humanizado e Banco de 
Leite Humano. Atualmente não há salas cirúrgicas para alta complexidade. A Maternidade possui 
105 leitos, 71 leitos de internação, 30 leitos de UTI neonatal e 4 leitos de UTI materna. 

 
Hospital Santa Paula 
Inaugurado em 1958, o hospital é centro de excelência na zona sul da cidade de São Paulo, 
referência para pronto-atendimento e tratamentos de alta complexidade. O hospital possui 9 salas 
cirúrgicas, 199 leitos, sendo 140 leitos de internação e 59 Unidades de Terapia Intensiva.  

 

2 Aspectos societários 
 

2.1 Aquisição de ações do Hospital Santa Paula 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2018, os acionistas da 
Companhia aprovaram a aquisição da totalidade das ações do Hospital Santa Paula S.A., passando 
esta a ser naquela data subsidiária integral da Companhia.  
 
A relação de substituição foi fixada em 4,8151 ações da Ímpar para cada ação do Hospital Santa 
Paula, levando ao aumento de capital e emissão de 93.384.650 novas ações preferenciais da Ímpar 
em substituição às 19.394.204 ações ordinárias do Hospital Santa Paula S.A a serem incoporadas, 
equivalentes ao seu acervo líquido de R$ 75.567 apurado por empresa especializada na data-base 
de 30 de setembro de 2018. 
 
A variação ocorrida entre a data-base de avaliação até a data da efetiva transferência de controle 
das ações do Hospital Santa Paula a Companhia, no valor de R$ 2.644 foi registrado na conta de 
reserva de lucros.  
 
A Administração avaliou esta operação como uma transação efetuada sobre controle comum, uma 
vez que a Companhia e o Hospital Santa Paula eram controlados pelo Fundo de Investimento em 
Participações Genoma III. Desta forma, este processo não foi reconhecido a valor justo, mas sim 
pelos valores contábeis do Hospital Santa Paula, sendo o registro da transação reconhecido 
integralmente no patrimônio líquido da Companhia na conta de capital social. 
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O acervo líquido total do Hospital Santa Paula está composto pelas contas a seguir: 
 

    30/09/2018               31/10/2018 

    

Laudo de 
avaliação 

patrimonial   

Resgate de 
ações 

preferenciais 
(nota 23)    

Variações 
patrimoniais   

Efeito 
Ajuste 

CPC 48   Total 
                      
Caixa e equivalentes de caixa   63.153   -   3.124   -   66.277 
Ativo circulante   89.197   -   2.883   (754)   91.326 
Realizável a longo prazo   5.762   -   462   -   6.224 
Imobilizado   28.779   -   1.652   -   30.431 
Intangível   1.266   -   (21)   -   1.245 
                      
Total do Ativo   188.157   -   8.100   (754)   195.503 
                      
Passivo circulante   80.681   52.000   6.447   -   139.128 
Passivo não circulante   31.909   -   (309)   -   31.600 
                      
Total do passivo    112.590   52.000   6.138   -   170.728 
                      
Acervo líquido    75.567   (52.000)   1.962   (754)   24.775 

 
Nos dois meses que a Companhia passou a controlar o Hospital Santa Paula, a contribuição de 
receita foi de R$ 72.701 e de lucro no montante de R$ 523 às demonstrações financeiras 
consolidadas.  
 

2.2 Dação em pagamento dos mútuos com investimento na entidade PTR14 
Investimentos Imobiliários Ltda. 
Em 03 de setembro de 2018, a Companhia assinou um contrato particular de dação em pagamento, 
que teve como objeto o pagamento das 100.398.751 quotas de titularidade da Companhia, que 
corresponde ao valor contábil em 30 de agosto de 2018 de R$ 106.978 como pagamento dos 
mútuos realizados em 15 de abril de 2016 e 27 de janeiro de 2017, que totalizavam R$ 105.531 
em 30 de agosto de 2018.  
 
A efetivação desta transação quitou integralmente todas as obrigações pactuadas nos contratos de 
mútuos firmados. A partir daquela data, a Companhia deixou de ter relacionamento societário 
com a entidade PTR14 Investimentos Imobiliários Ltda. Abaixo demonstramos o resumo dos 
impactos no balanço patrimonial da Companhia pela não consolidação desta entidade: 
 
Saldo em 31 de dezembro de 2017   100.399 

     

Equivalência patrimonial - jan/18 a set/18   5.132 

     

Saldo em 30 de setembro de 2018   105.531 

     

Mútuos a pagar em 30 de setembro de 2018    

 Espólio - Edson de Godoy Bueno    (100.141) 

 Dulce Pugliese    (5.390) 

     

    105.531 

     

Saldo do investimento em 30 de setembro de 2018   - 
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2.3 Relação de entidades controladas e coligadas 
Veja política contábil na nota explicativa 5.1 
 
Segue abaixo lista das controladas e coligadas da Companhia nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2017 e 2018 
 

  % de participação 
   

31/12/2018 
  

31/12/2017 

Controlada    

Hospital Santa Paula S.A. (nota 2.1) 100,00%  - 

PTR14 Investimentos Imobiliários Ltda. (nota 2.2) -  78,81% 

Coligada    

Adix Empreendimentos Imobiliários Ltda. (a) -  29,87% 
 

(a) Durante o exercício de 2017 a Companhia passou a ter participação indireta na Adix Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. por meio da controlada PTR 14 Investimentos Imobiliários Ltda. Como o processo descrito na nota 2.2, a 
Companhia também deixou de ter relacionamento societário com a entidade PTR14 Investimentos Imobiliários Ltda e 
consequentemente não possuir mais participação indireta na coligada Adix Empreendimentos Imobiliários Ltda. no 
exercício. 

3 Base de preparação 
 

3.1 Declaração de conformidade 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 
 
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Companhia em 
15 de março de 2019. Detalhes sobre as políticas contábeis da Companhia estão apresentadas no 
nota explicativa 5. 
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Companhia no qual o CPC 47 
- Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 - Instrumentos Financeiros foram aplicados. 
Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na nota explicativa 3.  
 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
 

3.2 Moeda funcional e moeda de apresentação 
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 
 

3.3 Base de mensuração 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos 
instrumentos financeiros não derivativos designados e mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado. 
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3.4 Uso de estimativas e julgamentos 
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores 
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. 
 
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. 
 
As informações sobre as os julgamentos e incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 
31 de dezembro de 2018 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material 
nos saldos contábeis de ativos e passivos no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2019 
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 
 

 Nota explicativa 34(c)(ii) - mensuração de perda de crédito esperada para contas a receber de 
clientes: principais premissas na determinação da taxa média de perda; 

 Nota explicativa 26(a) - reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro 
tributável futuro contra o qual as diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas; 

(i) Mensuração do valor justo 
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requerem a mensuração dos valores 
justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. 
 
Questões significativas de avaliação são reportadas para a Administração da Companhia. 
 
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma 
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte 
forma: 
 

 Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. 

 Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo 
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). 

 Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado 
(inputs não observáveis). 

A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. 
 
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão 
incluídas na nota explicativa 28 - Instrumentos financeiros.  
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4 Mudanças nas principais políticas contábeis 
A Companhia aplicou inicialmente o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 - 
Instrumentos Financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018. Uma séria de outras novas normas 
também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, mas não afetaram materialmente as 
demonstrações financeiras da Companhia. 
 
Devido ao método de transição adotado pela Companhia na aplicação dessas normas, as 
informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram reapresentadas para 
refletir os requerimentos da nova norma.  
 
O efeito da aplicação inicial dessa norma é atribuído principalmente ao aumento nas perdas por 
redução ao valor recuperável reconhecidas nos ativos financeiros. 
 

a. CPC 47 - Receita de contrato com cliente 
O CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é 
reconhecida e por quanto a receita é mensurada. Ele substitui o CPC 30 - Receitas. De acordo 
com o CPC 47, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços. 
Determinar o momento da transferência de controle, em um momento específico no tempo ou ao 
longo do tempo, requer julgamento. 
 
A Companhia adotou o CPC 47 usando o método de efeito cumulativo (sem expedientes práticos), 
com o efeito de aplicação inicial da norma em 1º de janeiro de 2018. Consequentemente, a 
informação apresentada para 2017 não foi reapresentada, isto é, está apresentada, conforme 
reportado anteriormente, sob o CPC 30. Na adoção inicial do CPC 47, a Companhia não apurou 
impactos significativos, uma vez que a receita reconhecida já contempla uma avaliação preliminar 
com base em avaliação técnica-comercial sobre eventuais procedimentos e consultas de materiais 
em desacordo com as condições acordadas com as operadoras.  
 

b. CPC 48 - Instrumentos Financeiros 
O CPC 48 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos 
financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta forma substitui 
o CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 
 

(i) Classificação e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros 
O CPC 48 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: 
 

 mensuração ao custo amortizado; 

 ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA); e 

 ao valor justo por meio do resultado (VJR). 

A classificação de ativos financeiros de acordo com o CPC 48 é geralmente baseada no modelo 
de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa 
contratuais. O CPC 48 elimina as categorias antigas do CPC 38 de títulos mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o CPC 48, os 
derivativos embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo da norma 
nunca são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro hibrido é avaliado para classificação 
como um todo. 



 
Ímpar Serviços Hospitalares S.A. 

Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2018 e 2017 

 

18 

O CPC 48 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a classificação e 
mensuração de passivos financeiros. 
 
A adoção do CPC 48 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis da Companhia 
relacionadas a passivos financeiros. 
 
A tabela a seguir explica as categorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias 
de mensuração do CPC 48 para cada classe de ativos e passivos financeiros da Companhia em 1º 
de janeiro de 2018. O efeito da adoção do CPC 48 sobre os valores contábeis dos ativos 
financeiros em 1º de janeiro de 2018 está relacionado apenas aos novos requerimentos de redução 
ao valor recuperável. 
 

    Consolidado 

    

Classificação 
original de 
acordo com o 
CPC 38   

Nova 
classificação de 
acordo com o 
CPC 48   

 
Valor contábil 

original de 
acordo com o 

CPC 38   

Novo valor 
contábil de 

acordo com o 
CPC 48 

Contas a receber de clientes    
Empréstimos e 
recebíveis   

 
Custo 
amortizado   341.472   333.880 

Caixa e equivalentes de caixa - 
caixa/bancos   

Empréstimos e 
recebíveis   

Custo 
amortizado   14.086   18.824 

Caixa e equivalentes de caixa - 
aplicações financeiras   VJR   VJR   43.951   43.975 
                  
Total de ativos financeiros       399.509   396.679 
                  
Swap   VJR   VJR   1.098   1.098 

Emrpréstimos e financiamentos   
Outros passivos 
financeiros   

Outros passivos 
financeiros   342.396   342.396 

Partes relacionadas - mútuo   
Outros passivos 
financeiros   

Outros passivos 
financeiros   101.357   101.357 

Fornecedores   
Outros passivos 
financeiros   

Outros passivos 
financeiros   144.099   144.099 

                  
Total de passivos financeiros       588.950   588.950 

 
O contas a receber de clientes que era classificado como empréstimos e recebíveis de acordo com 
o CPC 38 agora são classificados ao custo amortizado. Um aumento de R$ 7.592 na provisão para 
impairment destes recebíveis foi reconhecido no saldo de abertura de lucros acumulados em 1º de 
janeiro de 2018 na adoção do CPC 48. 
 
A tabela a seguir reconcilia os valores contábeis dos ativos financeiros sob o CPC 38 aos valores 
contábeis de acordo com o CPC 48 na transição em 1º de janeiro de 2018. 
 

    Controladora e Consolidado 

    

 
Valor conf. CPC 38 

em 31 de dezembro de 
2017   Remensuração   

Valor conf. CPC 
48 em 1º de janeiro 

de 2018 
Ativos Financeiros             
Custo amortizado             
Contas a receber de clientes             
 Saldo reportado: empréstimos e recebíveis   341.472   (7.592)   333.880 
              
Custo amortizado total 341.472   (7.592)   333.880 
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(ii) Impairment de ativos financeiros 
O CPC 48 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo de “perdas de 
créditos esperadas”. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos de contratos e instrumentos de dívidas 
mensurados ao VJORA, mas não a investimentos de instrumentos patrimoniais. Nos termos do 
CPC 48, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC 38. Veja nota explicativa 
32(c)(ii). 
 
Espera-se que as perdas por redução ao valor recuperável de ativos incluídos no escopo do modelo 
de redução ao valor recuperável do CPC 48 aumentem e tornem-se mais voláteis. A aplicação dos 
requisitos de redução ao valor recuperável do CPC 48 em 1º de janeiro de 2018 levou ao 
reconhecimento de uma provisão adicional para redução ao valor recuperável, conforme segue: 
 

    Controladora e 
Consolidado 

      
Provisão para perda em 31 de dezembro de 2017 de acordo com CPC 38   32.896 
Impairment adicional reconhecido em 1º de janeiro de 2018 em:     
 Contas a receber de clientes   7.592 
      
Provisão para perda em 1º de janeiro de 2018 de acordo com o CPC 48   40.488 

 
Informações adicionais sobre como a Companhia mensura a provisão para impairment estão 
descritas na nota explicatica 32(c)(ii). 
 

(iii) Transição 
As mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção do CPC 48 não foram aplicadas 
retrospectivamente conforme descrito abaixo. 
 
A Companhia optou por não reapresentar informações comparativas dos períodos anteriores com 
relação aos requisitos de classificação e mensuração (incluindo a redução ao valor recuperável). 
As diferenças nos valores contábeis dos ativos financeiros decorrentes da adoção do CPC 48 
foram reconhecidas em lucros acumulados em 1º de janeiro de 2018. Dessa forma, as informações 
apresentadas para 2017 não refletem os requisitos do CPC 48, mas sim do CPC 38. 
 
As seguintes avaliações foram feitas com base nos fatos e circunstâncias que existiam na data da 
aplicação inicial. 
 

 Determinação do modelo de negócios dentro do qual um ativo financeiro é mantido. 

 Designação e a revogação de designações anteriores de certos ativos e passivos financeiros 
menurados ao valor justo por meio do resultado. 

c. Impacto nos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e 
demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2018 
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC 47 e CPC 48 nos balanços patrimonial 
da Companhia em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e na demonstração do resultado para o 
encerramento em 2018 em cada uma das linhas afetadas. Não houve impacto material na 
demonstração dos fluxos de caixa da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2018. 
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Em 31 de dezembro de 2018 
 

    Controladora 

    
Conforme 

apresentado   

 
Impactos da 

adoção dos 
CPCs 47 e 

48   

Valores sem 
adoção do CPC 

47 e CPC 48 
Balanço Patrimonial             
Ativo             
Contas a receber de clientes   346.141   8.531   354.672 
Tributos diferidos   38.530   (319)   38.211 
Outros   1.157.791   -   1.157.791 
              
Total do ativo    1.542.462   8.212   1.550.674 
              
Passivo             
Passivo circulante   596.179   -   596.179 
Passivo não circulante   334.932   -   334.932 
Patrimônio líquido   611.351   8.212   602.501 
              
Total do passivo e patrimônio líquido   1.542.462   8.212   1.533.612 

 
    Controladora 

    
Conforme 

apresentado   

 
Impactos da 

adoção dos 
CPCs 47 e 48   

Valores sem 
adoção dos 

CPCs 47 e 48 
Demonstração do Resultado             
Lucro bruto   586.512   -   586.512 
Despesas comerciais   (10.315)   939   (9.376) 
Outras receitas (despesas) operacionais   (283.711)   -   (283.711) 
Resultado financeiro   (41.500)   -   (41.500) 
Imposto de renda e contribuição social   (77.502)   (319)   (77.821) 
              
Lucro líquido do exercício   173.484   620   174.104 

 
    Consolidado 

    
Conforme 

apresentado   

 
Impactos da 

adoção dos 
CPCs 47 e 48   

Valores sem 
adoção do CPC 

47 e CPC 48 
Balanço Patrimonial             
Ativo             
Contas a receber de clientes   397.540   9.703   407.243 
Tributos diferidos   45.125   (695)   44.430 
Outros   1.192.580   -   1.192.580 
              
Total do ativo    1.635.245   9.008   1.644.253 
              
Passivo             
Passivo circulante   656.462   -   656.462 
Passivo não circulante   367.432   -   367.432 
Patrimônio líquido   611.351   9.008   620.359 
              

Total do passivo e patrimônio líquido 
  

1.635.245   9.008   1.644.253 
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    Consolidado 

    
Conforme 

apresentado   

 
Impactos 

da adoção 
dos CPCs 

47 e 48   

Valores sem 
adoção dos CPCs 

47 e 48 
Demonstração do Resultado             
Lucro bruto   595.325   -   595.325 
Despesas comerciais   (11.082)   1.280   (9.802) 
Outras receitas (despesas) operacionais    (293.470)   -   (293.470) 
Resultado financeiro   (41.132)   -   (41.132) 
Imposto de renda e contribuição social   (76.157)   (435)   (76.592) 
              

Lucro líquido do exercício 
  

173.484   845   174.329 

 
Em 1º. de janeiro de 2018 
 

     Controladora e Consolidado 

    
Originalmente 

apresentado   

 
Impactos 

da adoção 
dos CPCs 

47 e 48   

Valores com 
adoção do CPC 

47 e CPC 48 
Balanço Patrimonial             
Ativo             
Contas a receber de clientes   341.472   (7.592)   333.880 
Tributos diferidos   45.394   -   45.394 
Outros   1.133.603   -   1.133.603 
              
Total do ativo    1.520.469   (7.592)   1.512.877 
              
Passivo             
Passivo circulante   533.388   -   533.388 
Passivo não circulante   379.621   -   379.621 
Patrimônio líquido             
 Lucros acumulados   -   (7.592)   (7.592) 
 Outros   607.460       607.460 
              
Total do passivo e patrimônio líquido   1.520.469   (7.592)   1.512.877 

 
Os impactos consolidados da adoção contempla o aumento de R$ 754 na provisão para 
impairment dos recebíveis do Hospital Santa Paula que foi reconhecido no saldo de abertura de 
lucros acumulados em 1º de janeiro de 2018. 
 

5 Principais políticas contábeis 
A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrário. Veja nota 
explicativa 4. 
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5.1 Base de consolidação 
 

(i) Controladas 
A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos 
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos 
exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas 
nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o 
controle até a data em que o controle deixar de existir. 
 
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras das 
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. 
 

(ii) Participação de acionistas não-controladores  
A Companhia elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores em controladas pela 
participação proporcional nos ativos líquidos. Mudanças na participação da Companhia em uma 
subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de 
patrimônio líquido. 
 

(iii) Transações eliminadas na consolidação 
Saldos e transações intra-companhia, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas 
de transações intra-companhia, são eliminados. Ganhos não realizados orinundos de transações 
com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na 
proporção da participação da Companhia. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma 
maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de 
perda por redução ao valor recuperável. 
 

(iv) Coligadas 
As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha 
influência significativa, mas não controla ou controla em conjunto, sobre as políticas financeiras 
e operacionais. 
 
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência 
patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos 
com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras consolidadas 
incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo do exercício, e outros resultados 
abrangentes da investida até a data em que há influência. 
 

5.2 Moeda estrangeira 
Transações em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional da Companhia pelas 
taxas de câmbio nas datas das transações.  
 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço 
são recovertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não 
monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para 
moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não 
monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são 
convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras 
resultantes da conversão são reconhecidas no resultado. 
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5.3 Receita operacional 
A Companhia adotou inicialmente o CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018. As informações 
sobre as políticas contábeis da Companhia relacionadas a contratos com clientes são fornecidas 
na nota explicativa 21.  
 
As receitas são reconhecidas quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, líquidas 
de descontos, créditos e abatimentos. Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa 
da sua realização. A receita de serviços é reconhecida com base nos faturamentos ocorridos até a 
data de balanço. Não são reconhecidas como receita os serviços prestados até a data do balanço e 
cujas as contas médicas ainda não estavam encerradas, ou sem respectivo aceite pelos planos de 
saúde.  
 

5.4 Custos e despesas operacionais 
Os custos e despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de 
competência. 
 

5.5 Resultado financeiro 
As receitas financeiras abrangem basicamente receita de juros sobre aplicações financeiras, 
variações cambiais ativas e recebíveis. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do 
método dos juros efetivos sobre o montante do principal em aberto. 
 
As despesas financeiras abrangem principalmente despesas com juros sobre empréstimos 
bancários e financiamentos. Também integram este saldo, as variações cambiais passivas, 
despesas bancárias e juros sobre parcelamento de impostos. 
 

5.6 Imposto de Renda e Contribuição Social 
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real do exercício. 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e diferido são reconhecidos no 
resultado a menos que estejam relacionados à combinações de negócios ou a itens diretamente 
reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
 

a. Despesas de imposto de renda e contribuição social correntes 
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo 
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço 
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos 
a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele 
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. 
 
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem 
atendidos. 
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b. Despesas de imposto de renda e contribuição social diferidos 
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para 
fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são 
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos.  
 

 Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias 
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com 
base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças 
temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, 
serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças 
temporárias existentes, com base nos planos de negócios da Companhia. 

 Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que 
sua realização não seja mais provável. 

 Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar 
às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram 
decretadas até a data do balanço. 

 A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias 
decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e 
passivos. 

 Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos. 

5.7 Estoques 
Os estoques são apresentados pelo menor valor e correspondem aos itens de materiais 
hospitalares, medicamentos e materiais de consumo para serem utilizados junto aos pacientes 
atendidos no hospital. O custo dos estoques é baseado no princípio do custo médio, sendo avaliado 
com base no custo histórico de aquisição e acrescido de gastos relativos a transportes. Os valores 
de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado.  
 

5.8 Imobilizado 
 

a. Reconhecimento e mensuração 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou de construção, 
deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor 
recuperável (impairment). 
 
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos 
construídos pela própria Compania inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer 
outros custos para colocar o ativo no local e em condições necessárias para que esses sejam 
capazes de operar da forma pretendida pela Administração.  
 
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico 
futuro for esperado do seu uso devido à sua obsolescência. Quaisquer ganho ou perda na alienação 
de um ativo são reconhecidos no resultado. 
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b. Custos subsequentes 
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos 
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia e que o seu custo pode ser 
medido de forma confiável. 
 
Os custos de manutenção são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 
 

c. Depreciação 
A depreciação é calculada pelo método linear sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, 
ao longo de sua vida útil estimada de cada componente. Ativos arrendados são depreciados pelo 
menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja certo 
que a Companhia obterá a propriedade do bem ao final do arrendamento. Terrenos não são 
depreciados. 
 
Itens do ativo são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, 
ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo 
está disponível para utilização. 
 
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas 
úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. 
 
A depreciação de benfeitorias em imóveis de terceiros é reconhecida pela Companhia com base 
no prazo de vigência do contrato de locação do imóvel, incluindo sua prorrogação, nos casos em 
que este direito seja garantido contratualmente, ou com base na vida útil dos bens, dos dois o 
menor. Na média corresponde a um período de 20 anos. 
 
As vidas úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes, por 
quantidade de anos: 
 
  Anos

Benfeitorias 20
Instalações 20
Máquinas e equipamentos 10
Máquinas e equipamentos médicos 8
Móveis e utensílios 10
Equipamentos de informática  5
Veículos 5
 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de 
balanço e ajustados caso seja apropriado. 
 

5.9 Propriedade para investimento 
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para 
valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios ou 
serviços ou para propósitos administrativos. A propriedade para investimento é mensurada e 
apresentada pelo seu valor de custo de aquisição menos depreciação e qualquer provisão para 
perda acumulada.  
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5.10 Ativos intangíveis 
 

a. Softwares 
As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquiri-los e fazer 
com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil 
estimada dos softwares. 
 
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme 
incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes 
de produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia, são 
reconhecidos como ativos intangíveis e incluem: 
 

 Os custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e outros custos 
diretamente atribuíveis ao projeto. 

 Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos critérios de capitalização são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente 
reconhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo em período subsequente. 

A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, 
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no 
resultado.  
 
A vida útil estimada para amortização de softwares é de cinco anos. 
 
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de 
balanço e ajustados caso seja apropriado. 
 

5.11 Depósitos judiciais 
Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados passivos e 
ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia 
da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja 
a caracterização da liquidação do passivo. Desta forma, a Companhia mantém os depósitos 
judiciais registrados no ativo não circulante, não apresentando a compensação com uma 
respectiva provisão para contingência avaliada com o risco de perda provável registrada no 
passivo não circulante. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de depósitos judiciais no consolidado 
é de R$ 9.932 (2017: R$ 8.587). 
 

5.12 Instrumentos financeiros 
 

a. Reconhecimento e mensuração inicial 
A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os 
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar 
parte das disposições contratuais do instrumento. 
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Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de 
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 
acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado, os custos de 
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de 
clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço 
da operação. 
 

b. Classificação e mensuração subsequente 
 

(i) Instrumentos financeiros 
 
Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018 
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo 
amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e (iii) ao valor 
justo por meio do resultado (VJR). 
 
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não 
ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso 
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de 
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. 
 
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado ao valor justo por meio do resultado: 
 

 é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para 
receber fluxos de caixa contratuais; e 

 seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao 
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 

Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado, conforme 
descrito acima, são classificados como ao VJR.  
 
Política aplicável antes de 1º. de janeiro de 2018 
A Companhia classificou e mensurou os ativos financeiros nas seguintes categorias: 
 

 Ativos financeiros a VJR - Mensurados ao valor justo e as variações no valor justo, incluindo 
juros, foram reconhecidas no resultado.  

 Empréstimos e recebíveis - Mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos. 

(ii) Passivos financeiros - classificação e mensuração subsequente 
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor 
justo por meio do resultado. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo 
por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou 
for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é 
reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo 
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custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa com juros, ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no reconhecimento tambem é 
registrado no resultado. 
 

(iii) Compensação 
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente 
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
 

(iv) Instrumentos financeiros derivativos 
A Companhia mantém instrumentos financeiros derivativso para proteger suas exposições aos 
riscos de variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de 
seus contratos principais e registrados separadamente caso o contrato principal não seja um ativo 
financeiro e certos sejam atingidos. 
 
Os derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os 
derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmente 
registradas no resultado. 
 

5.13 Redução ao valor recuperável 
A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre Ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado; 
 
As provisões para perdas com contas a receber de clientes são mensuradas a um valor igual à 
perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento. 
 
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o 
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera 
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esfoço 
excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência 
da Companhia e considerando informações históricas de perdas. 
 

(i) Mensuração das perdas com crédito esperadas 
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito 
da carteira de recebíveis da Companhia. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma 
evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, 
e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que 
podem ser estimados de maneira confiável (nota explicativa 34 (c)(ii)). 
 

(ii) Glosas 
É a recusa parcial ou total de uma fatura, por parte da operadora de plano de saúde, por considerar 
sua cobrança indevida, por erro ou omissão de alguma informação nas fichas de atendimento ou 
pedido de pagamento. Seu registro é realizado no momento em que a Companhia recebe a 
notificação da operadora do plano de saúde. 
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5.14 Benefícios a funcionários 
 
Participação nos lucros 
A Companhia remunera seus colaboradores mediante participação nos resultados, de acordo com 
o desempenho verificado no exercício, frente as metas estabelecidas. Esta remuneração é 
reconhecida como passivo e em contrapartida uma despesa no resultado do exercício. 
 

5.15 Provisões 
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma 
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um 
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do 
desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as 
avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o 
passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. 
 

a. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 
A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas 
para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída 
de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser 
feita.  
 

A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância 
no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
 

5.16 Arrendamentos 
 

a. Determinando quando um contrato contém um arredamento 
No início do contrato, a Companhia determina se ele é ou contém um arrendamento. A Companhia 
separa os pagamentos e outras contraprestações requeridas pelo contrato referentes ao 
arrendamento daquelas referentes aos outros elementos do contrato com base no valor justo 
relativo de cada elemento. Se a Companhia conclui, para um arrendamento financeiro, que é 
impraticável separar os pagamento de forma confiável, então o ativo e o passivo são reconhecidos 
por um montante igual ao valor justo do ativo; subsequentemente, o passivo é reduzido quando 
os pagamentos são efetuados e o custo financeiro associado ao passivo é reconhecido utilizando 
a taxa de captação incremental da Companhia. 
 

b. Ativos arrendados 
Arrendamentos de ativo imobilizado que transferem para a Companhia substancialmente todos os 
riscos e benefícios de propriedade são classificados como arrendamentos financeiros. No 
reconhecimento inicial, o ativo arrendado é mensurado por montante igual ao menor entre o seu 
valor justo e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Após o reconhecimento 
inicial, o ativo é contabilizado de acordo com a política contábil aplicável ao ativo. 
 
Os ativos mantidos sob outros arrendamentos são classificados como arrendamentos operacionais 
e não são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia. 
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c. Pagamentos de arrendamentos 
Os pagamentos para arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método 
linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos recebidos são reconhecidos como parte 
integrante das despesas totais de arrendamento, ao longo da vigência do arrendamento. 
 
Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são alocados 
como despesas financeiras e redução do passivo a pagar. As despesas financeiras são alocadas em 
cada período durante o prazo do arrendamento visando produzir uma taxa periódica constante de 
juros sobre o saldo remanescente do passivo. 
 

6 Novas normas e interpretações ainda não efetivas 
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2019. A 
Companhia não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras.  
 
Entre as normas que ainda não estão em vigor, espera-se que o CPC 06 (R2) tenha um impacto 
material nas demonstrações financeiras da Companhia no período de aplicação inicial. 
 

6.1 CPC 6 (R2) - Arrendamentos 
A Companhia deverá adotar o CPC 06 (R2) - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019. A 
Companhia avaliou o potencial que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) terá sobre as 
demonstrações financeiras, conforme descrito abaixo.  
 
O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa 
a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para 
arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece 
semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em 
financeiros ou operacionais. 
 
O CPC 06 (R2) substitui as normas de arrendamentos existentes, incluindo o CPC 06 Operações 
de Arrendamento Mercantial e o ICPC 03, SIC 15 e SIC 27 Aspectos Complementares das 
Operações de Arrendamento Mercantil. 
 

a. Arrendamentos em que a Companhia é uma arrendatária 
A Companhia reconhecerá novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais dos 
edifícios arrendados. A natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos mudará porque 
a Companhia reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros 
sobre obrigações de arrendamento. 
 
A Companhia anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante 
o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que havia uma diferença 
temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. 
 
Além disso, a Companhia não mais reconhecerá provisões para arrendamentos operacionais que 
ela avaliar como onerosos. A Companhia incluirá nas obrigações do arrendamento os pagamentos 
devidos nos termos do arrendamento. 
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Pela avaliação da Companhia, o impacto mais significativo identificado até o momento é que 
serão reconhecidos novos ativos de direito de uso e obrigações por seus arrendamentos 
operacionais de todos os imóveis, totalizando aproximadamente R$ 473 milhões nas 
demonstrações financeiras consolidadas e R$ 407 milhões nas demonstrações financeiras 
individuais, pelo método retrospectivo modificado. Ainda há análises em andamento que poderão 
ocasionar em novos impactos não mensurados até a presente data.  
 
Transição 
A Companhia pretende aplicar o CPC 06 (R2) inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando 
a abordagem retrospectiva modificada, o qual determina que a entidade deve mensurar o passivo 
de arrendamento ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, descontado, 
utilizando a taxa incremental sobre empréstimo do arrendatário, na data da aplicação inicial. 
 
A Companhia planeja aplicar o expediente prático com relação à definição de contrato de 
arrendamento na transição. Isso significa que aplicará o CPC 06 (R2) a todos os contratos 
celebrados antes de 1º de janeiro de 2019 que eram identificados como arrendamentos de acordo 
com o CPC 06 (R1). 
 

7 Caixa e equivalentes de caixa 
 
  Controladora   Consolidado 

  
 

31 de dezembro de    31 de dezembro de 

  
 

2018   2017   2018   2017 
                
Caixas e bancos  14.033   14.086   38.032   18.824 
Aplicações financeiras 36.146   43.951   23.418   43.975 
                
  50.179   58.037   61.450   62.798 

 
As aplicações financeiras referem-se a investimentos em fundos de renda fixa de liquidez 
imediata, remuneradas a taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) com rendimento 
médio de 100% do CDI (2017: 99%). 
 

8 Contas a receber 
O efeito da aplicação inicial do CPC 47 e CPC 48 está descrito na nota explicativa 4. 
 
  Controladora   Consolidado 

  
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

  
 

2018   2017   2018   2017 
                
Convênios 365.425   359.137   416.937   359.137 
Pacientes particulares 12.807   15.231   16.228   15.231 

  378.232   
 

374.368   433.165   374.368 
Perda esperada de crédito de clientes (32.091)   (32.896)   (35.626)   (32.896) 
                
  346.141   341.472   397.539   341.472 
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As contas a receber por vencimento apresentam-se da seguinte maneira: 
 
    Controladora   Consolidado 

    31 de dezembro de   
 

31 de dezembro de 

    2018   2017   
 

2018   2017 
                  
À vencer   317.986   299.832   358.923    299.832 
Vencidos:                 
 Até 30 dias   20.870   23.958    29.630    23.958 
 De 31 até 60 dias   6.347   6.858   7.466    6.858 
 De 61 até 90 dias   3.763   5.014     4.036    5.014 
 De 91 até 120 dias   2.508   1.676     2.877    1.676 
 De 121 até 150 dias   1.826   2.912     2.252    2.912 
 De 151 até 180 dias   1.372   1.222     2.057    1.222 
 De 181 até 360 dias   4.887   6.463   5.846    6.463 
 Acima de 361 dias   18.673   26.433    20.078    26.433 
                  
    378.232   374.368   433.165   374.368 

 
(i) Movimentação da perda esperada de crédito de clientes 

 
  Controladora  Consolidado 
     
Saldo em 1º de janeiro de 2018 de acordo com CPC 38 (32.896)  (32.896) 
 Impairment adicional reconhecido em 1º de janeiro de 2018 de  
acordo com o CPC 48 (7.592) 

 
(7.592) 

     
Saldo em 1º de janeiro de 2018 ajustado pelo CPC 48  (40.488)  (40.488) 
     
(+)Hospital Santa Paula na data de aquisição -  (2.745) 
(+) novas provisões constituídas (3.703)  (4.226) 
(-) reversões de provisões 12.100  11.833 
     
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (32.091)  (35.626) 

 
A exposição da Companhia a riscos de créditos, de mercado e perdas por redução ao valor 
recuperável relacionadas ao “Contas a Receber”, está divulgada na nota explicativa 32(c)(ii). 
 

9 Estoques 
 
  Controladora    Consolidado 

  
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

  
 

2018   2017   2018   2017 
                
Material médico-hospitalar 33.275   23.562   34.423   23.562 
Medicamentos 13.907   9.005   17.469   9.005 
Importação em andamento 2.363   16.629   2.363   16.629 
Outros estoques 2.577   865   3.129   865 
                
  52.122   50.061   57.384   50.061 
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10 Instrumentos financeiros derivativos 
 
  Controladora e Consolidado 

  
 

31 de dezembro de  

 
 

2018  2017 
     
Swap    
     
Circulante    
 Passivo -  (1.098) 
     
Não circulante    
 Ativo 2.769  - 
 Passivo (1.041)  - 
     
  1.728  (1.098) 
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Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía contratos de derivativos para proteção na oscilação de taxa de câmbio para todos os contratos em 
aberto de empréstimos em moeda estrangeira. Abaixo demonstramos o resumos dos contratos em aberto: 
 
    Percentual Validade     

Contrato de Troca 
de taxas ‘Swap” 
(pré pra CDI) Valor nominal US$ 

 
Saldo dos 

empréstimos em 
moeda estrangeira em 

31/12/2018 Indexador original Swap Início Vencimento 

Ganhos/(perdas) não 
realizadas com 

instrumentos derivativos 
em 2018 

                
Santander 35.325 137.919 4,45% CDI + 0,98% a.a. 03/07/2018 17/06/2021 2.375 
Itaú BBA 35.897 142.965 4,45% CDI + 1,05% a.a. 05/07/2018 05/07/2021 394 
Citibank 4.409 16.096 Libor 6m + 0,9686% CDI + 0,90% a.a. 24/08/2018 20/08/2021 (1.041) 
                
              1.728 

 
    Percentual Validade    

Contrato de Troca 
de taxas ‘Swap” 
(pré pra CDI) Valor nominal US$ 

 
Saldo dos 

empréstimos em 
moeda estrangeira em 

31/12/2017 Indexador original Swap Início Vencimento 

Ganhos/(perdas) não 
realizadas com 

instrumentos derivativos 
em 2017 

                
Itaú BBA 6.274 20.754 5,85% CDI + 3,18% a.a. 21/12/2016 20/12/2019 (681) 
Itaú BBA 36.608 121.452 3,76% CDI + 1,78% a.a. 21/11/2017 18/11/2020 (417) 
                
              (1.098) 
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11 Adiantamentos 
 
  Controladora    Controladora  

  
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

  
 

2018   2017   2018   2017 
                
Adiantamentos a fornecedores 15.420   16.854   16.994   16.854 
Adiantamento a funcionários 3.606   2.813   4.108   2.813 
Outros adiantamentos 53   53   53   53 
                
  19.079   19.720   21.155   19.720 

 

12 Impostos a recuperar 
 

    Controladora   Consolidado 

    31 de dezembro de   
 

31 de dezembro de 

    
 

2018   2017   2018   2017 
                  
IRPJ a compensar (i)   4.324   7.201   7.145   7.201 
CSLL a compensar (i)   3.892   2.718   4.634   2.718 
PIS/COFINS a compensar (ii)   1.075   1.086   1.075   1.086 
Outros créditos tributários   2.849   2.745   2.854   2.745 
Impostos a restituir REFIS IV   -   -   890   - 
IRRF a compensar   188   -   188   - 
                  
    12.328   13.750   16.786   13.750 
                  
Circulante   2.355   1.493     6.813   1.493 
Não circulante   9.973   12.257   9.973   12.257 

 
(i) Trata-se de antecipações e saldos credores de exercícios anteriores. A Companhia utiliza os créditos mediante a 

formalização de declarações de compensações. 

(ii) Refere-se aos créditos gerados na prestação de serviços da Companhia cuja recuperação ocorrerá na compensação dos 
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. 

13 Outros créditos 
 

    Controladora   Consolidado 
     

31 de dezembro de 
  

31 de dezembro de 

    
 

2018   2017 
   

2018 
   

2017 
                  
Créditos com precatórios (i)   2.651   3.128     2.651    3.128 
Despesas antecipadas   6.265   5.773     7.041    5.773 
Outros créditos   1.725   1.275     2.323    6.615 
                  
    10.641   10.176   12.015   15.516 
                  
Circulante   7.990   7.048   9.364    7.069 
Não circulante   2.651   3.128     2.651    8.447 

 
(i) A administração da Companhia adquiriu títulos precatórios a receber junto à União Federal, relativo à quota de contribuição incidente sobre a 

exportação de café em grãos cru, instituída pelo Decreto-Lei no 2.295/86 para fins de utilização destes créditos para compensação de tributos federais. 
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14 Investimentos 
 

a. Composição do saldo 
 

    Controladora 

    
 

31 de dezembro de 
     

2018   2017 
          
PTR 14 Investimentos Imobiliários Ltda. (notas explicativa 2.2)   -   100.399 
Hospital Santa Paula S.A (nota explicativa 2.1)   24.252   - 
          
    24.252   100.399 

 

15 Dados financeiros da investida - Hospital Santa Paula 
 

    
31 de dezembro  

de 2018 
      
Ativo   122.427 
Passivo   98.175 
Patrimônio Líquido   24.252 
Percentual de participação   100% 

 
a. Movimentação dos investimentos 

 
Investimento em controlada em 1º de janeiro de 2017   7.700 
      
Equivalência patrimonial   (211) 
Incorporação da Mariliz Lima   (5.322) 
Cessão e transferência de investimento - Adix   (2.167) 
Aquisição de investimento - PTR 14   100.399 
      
Investimento em controladas em 31 de dezembro de 2017   100.399 
      
Equivalência patrimonial - HSP    523 
Equivalência patrimonial - PTR 14   4.086 
Dação do investimento na PTR 14 em pagamento os mútuos com partes relacionadas (NE 2.2)   (105.531) 
Aquisição de ações - Hospital Santa Paula (NE 2.1)   24.775 
      
Investimento em controladas em 31 de dezembro de 2018   24.252 
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16 Imobilizado 
 

a. Composição do saldo 
 

            Controladora  

            
 

31 de dezembro de 

            
 

2018   2017 

    Custo   
Depreciação 
Acumulada   

 
Imobilizado, 

Líquido   
Imobilizado, 

Líquido 
                  
Benfeitorias em imóveis de terceiros   730.634   (226.546)   504.086   393.582 
Edificações   1.788   -   1.788   - 
Imobilizado em andamento (i)   256.372   -   256.297   246.565 
Máquinas e equipamentos   309.910   (143.167)   166.743   143.756 
Equipamentos de informática   35.300   (20.200)   15.100   11.381 
Móveis e utensílios   37.133   (18.855)   18.277   20.695 
Terrenos   2.000   -   2.000   4.000 
Veículos   892   (371)   521   763 
Provisão para perda com ativo imobilizado 
(ii)   -   -   -   (10.063) 
                  
    1.373.951   (409.139)   964.812   810.817 

 
            Consolidado 

            
 

31 de dezembro de 

            
 

2018   2017 

    Custo   
Depreciação 
Acumulada   

 
Imobilizado, 

Líquido   
Imobilizado, 

Líquido 
                  
Benfeitorias em imóveis de terceiros   732.596   (228.023)   504.427   393.582 
Edificações   1.788   -   1.788   - 
Imobilizado em andamento (i)   274.790   -   274.859   246.565 
Máquinas e equipamentos   336.435   (157.446)   178.987   143.756 
Equipamentos de informática   36.330   (21.119)   15.211   11.381 
Móveis e utensílios   43.725   (22.738)   21.024   20.695 
Terrenos   2.000   -   2.000   4.000 
Veículos   1322   (685)   602   763 
Provisão para perda com ativo imobilizado (ii)   -   -   -   (10.063) 
                  
    1.428.908   (430.011)   998.898   810.817 

 
(ii) O imobilizado em andamento refere-se, substancialmente, aos gastos acumulados com obras, construções e benfeitorias, que ainda não se encontram 

concluídas e que serão transferidas para o imobilizado em uso quando do início efetivo de utilização das áreas disponibilizadas. 

(iii) Durante o exercício de 2017 a Companhia concluiu o inventário dos seus ativos imobilizado e foi identificado sobras contábeis no montante de R$ 
10.063, para os quais foi constituído provisão para perdas no mesmo montante. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia realizou a baixa dos ativos 
que foram objeto desta provisão.  

Por outro lado a Companhia também identificou 22.486 itens de sobras físicas, que foram objeto de avaliação a valor de mercado por empresa 
especializada, sendo mensurado o valor de R$ 24.132. Estas sobras físicas, a Companhia não reconheceu nas demonstrações financeiras, uma vez que as 
normas contábeis vigentes não permitem reavaliação de ativos, assim mantendo apenas o seu controle patrimonial. 
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b. Movimentação de 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2017 - controladora e consolidado 
 

    
Saldo em 

31/12/2016   Adições   

Adição por 
reoganização 

societária    Baixas   

Baixa por 
reorganização 

societária    Transferências   
Saldo em 

31/12/2017 
                              
Custo                             
 Benfeitorias em imóveis de terceiros   493.323   5.634   -   (1.396)   -   67.228   564.790 
 Imobilizado em andamento   248.105   192.585   6.859   (4.255)   (86.891)   (111.934)   246.565 
 Máquinas e equipamentos   238.909   6.678   -   (3.378)   -   39.614   281.823 
 Equipamentos de informática   31.007   609   -   (602)   -   679   31.693 
 Móveis e utensílios   47.571   1.033   -   (774)   -   4.413   52.243 
 Adiantamento para aquisição de 

imobilizado   7.500   -   -   -   (7.500)       - 
 Terrenos   5.358   -   -   -   (1.358)   -   4.000 
 Veículos   1.309   38   -   (105)   -   -   1.242 
Provisão para perda com ativos   -   (10.063)   -   -   -   -   (10.063) 
                              
Total do custo   1.073.083   196.514   6.859   (10.510)   (95.749)   -   1.172.293 
                              
Depreciação                             
 Benfeitorias em imóveis de terceiros   (128.446)   (42.916)   -   154   -   -   (171.070) 
 Máquinas e equipamentos   (120.954)   (16.772)   -   1.893   -   -   (138.067) 
 Equipamentos de informática   (18.399)   (2.349)   -   436   -   -   (20.312) 
 Móveis e utensílios   (28.728)   (3.067)   -   572   -   -   (31.548) 
 Veículos   (698)   (162)   -   56   -   -   (479) 
                              
Total da depreciação   (297.225)   (65.266)   -   3.111   -   -   (361.476) 
                              
Imobilizado, líquido   775.858   131.248   6.859   (7.399)   (95.749)   -   810.817 
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c. Movimentação de 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018 
 

    Controladora 

    
Saldo em 

31/12/2017   Adições   Baixas   Transferências(i)    

 
Saldo em 

31/12/2018 
                      
Custo                     
 Benfeitorias em imóveis de terceiros   564.790   17.138   (18)   148.724   730.634 
 Edificações   -   1.788   -   -   1.788 
 Imobilizado em andamento   246.565   169.109   (1.237)   (158.142)   256.295 
 Máquinas e equipamentos   281.823   31.434   (22.274)   18.927   309.910 
 Equipamentos de informática   31.693   6.662   (4.106)   1.051   35.300 
 Móveis e utensílios   52.243   6.796   (10.952)   (10.954)   37.133 
 Terrenos   4.000   -   (2.000)   -   2.000 
 Veículos   1.242   -   (350)   -   892 
Provisão para perda com ativos   (10.063)       10.063   -   - 
                      
Total do custo   1.172.293   232.927   (30.874)   (395)   1.373.951 
                      
Depreciação                     
 Benfeitorias em imóveis de terceiros   (171.070)   (47.839)   14   (7.651)   (226.546) 
 Máquinas e equipamentos   (138.067)   (23.608)   18.508   -   (143.167) 
 Equipamentos de informática   (20.312)   (3.480)   3.592   -   (20.200) 
 Móveis e utensílios   (31.548)   (3.066)   8.108   7.651   (18.855) 
 Veículos   (479)   (116)   224   -   (371) 
                      
Total da depreciação   (361.476)   (78.109)   30.446   -   (409.139) 
                      
Imobilizado, líquido   810.817   154.818   (821)   (395)   964.812 

 
(i) Transferência para o intangível.  
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    Consolidado 

    
Saldo em 

31/12/2017   Adições   

 
Hospital Santa 

Paula (ii)   Baixas   Transferências    
Saldo em 

31/12/2018 
Custo                         
 Benfeitorias em imóveis de terceiros   564.790   17.138   1.963   (18)   148.724   732.596 
 Edificações   -   1.788   -   -   -   1.788 
 Imobilizado em andamento   246.565   172.974   14.928   (1.473)   (158.281)   274.713 
 Máquinas e equipamentos   281.823   31.831   25.734   (22.274)   19.321   336.435 
 Equipamentos de informática   31.693   6.669   1.024   (4.106)   1.051   36.330 
 Móveis e utensílios   52.243   7.065   6.578   (10.952)   (11.210)   43.725 
 Terrenos   4.000   -   -   (2.000)   -   2.000 
 Veículos   1.242   -   429   (350)   -   1.323 
Provisão para perda com ativos   (10.063)       -   10.063   -   - 
                          
Total do custo   1.172.293   237.465   50.655   (31.110)   (395)   1.428.908 
                          
Depreciação                         
 Benfeitorias em imóveis de terceiros   (171.070)   (47.912)   (1.403)   14   (7.651)   (228.022) 
 Máquinas e equipamentos   (138.067)   (24.074)   (13.814)   18.508   -   (157.446) 
 Equipamentos de informática   (20.312)   (3.488)   (911)   3.592   -   (21.119) 
 Móveis e utensílios   (31.548)   (3.161)   (3.789)   8.108   7.651   (22.738) 
 Veículos   (479)   (121)   (309)   224   -   (685) 
                          
Total da depreciação   (361.476)   (78.756)   (20.225)   30.446   -   (430.011) 
                          
Imobilizado, líquido   810.817   158.709   30.431   (664)   (395)   998.898 

 
(ii) Vide nota explicatica 2.
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17 Propriedade para investimentos 
Propriedades para investimentos incluem terrenos e imóveis em construção que serão destinados 
para arrendamentos de terceiros. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía por meio de 
sua controlada PTR14 Investimentos Imobiliários Ltda. o montante de R$ 145.238 em 
propriedades para investimentos. Em setembro de 2018, a Companhia deixou de ser controladora 
da PTR 14 (nota explicativa 14) e em 31 de dezembro de 2018 não possui outros imóveis para 
investimentos.  
 

18 Fornecedores  
 
   Controladora   Consolidado 

   
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

   
 

2018  2017  2018  2017 
          
Materiais  91.023  72.661  104.622  72.661 
Serviços  64.686  65.777  74.865  65.777 
Bens  23.930  5.661  25.003  5.661 
          
   179.639  144.099  204.490  144.099 

 

19 Obrigações trabalhistas e sociais 
 
   Controladora   Consolidado 

   
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

   
 

2018  2017  2018  2017 
                 
Salários a pagar  39.288   38.145   45.329   38.145 
Provisão de férias  44.178   43.623   50.709   43.623 
FGTS a recolher  3.260   2.871   3.635   2.871 
INSS a recolher  10.787   9.844   12.444   9.844 
Outros débitos com pessoal  1.498   1.069   1.552   1.069 
                 
   99.011   95.552   113.669   95.552 
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20 Empréstimos e financiamentos 
 

a. Composição e movimentação de saldo - controladora 
 

                        Controladora  

                        
 

31 de dezembro de  

Natureza   Início   Término   Moeda   
Encargos 
Financeiros   Garantias   2018   2017 

                              
Em moeda nacional                             
 Arrendamento mercantil   Set/2012   Fev/2020   BRL   Média 18,71%   Nota promissória   3.882   16.274 
 Capital de giro   Mai/2017   Mai/2020   BRL   TJPLP + 4,75%   Recebíveis   -   172.077 
 Financiamento - FINAME   Nov/2014   Ago/2019   Cesta de moeda   Média 9,20%   Alienação Fiduciária   7.721   11.693 
                              
                        11.603   200.044 
                              
Em moeda estrangeira                             

 Capital de giro   Fev/2016   Ago/2021   USD   

3,76% a 4,45% e 
Libor semestral 
+ 0,9686%   Clean   292.010   121.452 

 Finimp    Dez/2016   Dez/2019   USD   4,68%   Nota Promissória   -   20.754 

 Financiamento - GE   Out/2012   Out/2018   USD   
5,6% Libor + 
6,40%   

Fiança, nota promissória 
e alienação foduciária   -   146 

                              
                        292.010   142.352 
                              
Total de empréstimos e financiamentos                   303.613   342.396 
                              
Circulante                       63.170   86.757 
Não circulante                       240.443   255.639 
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    Controladora 

    31/12/2017   
Variação 

cambial   

 
Juros 

incorridos   Juros pagos   
Amortização do 

principal   Liberação   31/12/2018 
                              
Em moeda nacional                             
 Arrendamento mercantil   16.274   -   1.474    (2.741)   (11.126)   -   3.882  
 Capital de giro   172.077   -   7.994    (10.071)   (170.000)   -   0  
 Financiamento - 
FINAME   11.693   -   877    (959 )   (3.890 )   -   7.721  
                              
    200.044   -   10.345   (13.770)   (185.016)   -   11.603 
                              
Em moeda estrangeira                             
 Capital de giro   121.452   22.258   7.579   (9.010)   (142.769)   292.500   292.010 
 Finimp   20.754   3.764   533   (607)   (24.444)   -   - 
 Financiamento - GE   146   11   4   (7)   (153)   -   - 
                              
    142.352   26.033   8.115   (9.624)   (167.366)   292.500   292.010 
                              
Total   342.396   26.033   18.461   (23.394)   (352.382)   292.500   303.613 
                              
Circulante   86.757   -    -    -    -    -    63.267 
Não circulante   255.639   -    -    -    -    -    240.692 
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b. Composição e movimentação de saldo - consolidado 
 

                        Consolidado  

                        
 

31 de dezembro de  

Natureza   Início   Término   Moeda   
Encargos 
Financeiros   Garantias   2018   2017 

                              
Em moeda nacional                             
 Arrendamento mercantil   Set/2012   Fev/2020   BRL   Média 18,71%   Nota promissória   3.882   16.274 
 Capital de giro   Nai/2017   Mai/2020   BRL   TJPLP + 4,75%   Recebíveis   -   172.077 
 Financiamento - FINAME   Nov/2014   Ago/2019   Cesta de moeda   Média 9,20%   Alienação Fiduciária   8.067   11.693 
                              
                        11.949   200.044 
                              
Em moeda estrangeira                             

 Capital de giro   Fev/2016   Ago/2021   USD   

3,76% % a 
4,45% e Libor 
semestral + 
0,9686%   Clean   292.010   121.452 

 Finimp    Dez/2016   Dez/2019   USD   4,68%   Nota Promissória   -   20.754 

 Financiamento - GE   Out/2012   Out/2018   USD   
5,6% Libor + 
6,40%   

Fiança, nota promissória 
e alienação foduciária   -   146 

                              
                        292.010   142.352 
                              
Total de empréstimos e financiamentos                   303.959   324.065 
                              
Circulante                       63.267   86.757 
Não circulante                       240.692   255.639 
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   Consolidado 

   31/12/2017  
Aquisição de 

ações  

 
Variação 

cambial  
Juros 

incorridos  Juros pagos  
Amortização do 

principal  Liberação  31/12/2018 
                  
Em moeda nacional                 
 Arrendamento mercantil  16.274  15  -  1.486  (2.753)  (11.141)  -  3.882 
 Capital de giro  172.077    -  7.994  (10.071)  (170.000)  -  - 
 Financiamento - FINAME  11.693  359  -  877  (961)  (3.902)  -  8.067 
                  
   200.044  374  -  10.357  (3.784)  (185.043)        -     11.949 

                  
Em moeda estrangeira                 
 Capital de giro   121.452        -      22.258  7.579  (9.010)  (142.769)  292.500  292.010 
 Finimp  20.754        -  3.764  533  (607)  (24.443)        -  - 
 Financiamento - GE  146        -  11  4  (7)  (152)        -       - 
                  
     142.352        -  26.033  8.115  (9.624)  ( 167.364)     292.500    292.010 

                  
Total    342.396       374  26.033  18.472  (23.408)  (352.408)     292.500    303.959 
                  
Circulante     86.757  -  -  -  -  -  -  63.267 
Não circulante    255.639  -  -  -  -  -  -  240.692 
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As parcelas de longo prazo têm vencimento como segue: 
 
    Controladora   Consolidado 

    Em 31 de dezembro de   
 

Em 31 de dezembro de 

    2018   2017   
 

2018   2017 
                  
De 1 a 2 anos   238.596   250.931   238.845   250.931 
De 2 a 5 anos   1.847   4.708   1.847   4.708 
                  
    240.443   255.639   240.692   255.639  

 
Os financiamentos são registrados pelo seu valor de aquisição atualizado pelas variações cambiais 
ou monetárias incorridas ao final de cada exercício. A Companhia não possui cláusulas de 
covenants em seus contratos de empréstimos e financiamentos. 
 

21 Tributos a recolher 
 
   Controladora   Consolidado 

   
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

   
 

2018  2017  2018  2017 
          
ICMS a recolher  5.048  5.028  5.028  5.028 
COFINS a recolher  5.992  4.963  7.252  4.963 
PIS a recolher  1.296  1.069  1.568  1.069 
IRRF a recolher  5.630  4.710  6.742  4.710 
ISS a recolher  2.718  2.744  3.043  2.744 
Contribuições sociais a recolher  2.164  2.208  2.603  2.208 
Outros tributos a recolher  5  1  7  1 
          
   22.853  20.723  26.263  20.723 

 

22 Parcelamento de tributos 
A Companhia aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), que visa equalizar e 
regularizar os passivos fiscais por meio de um sistema especial de pagamento e parcelamento de 
suas obrigações.  
 
    Controladora   Consolidado 

    31 de dezembro de   
 

31 de dezembro de 

    2018   
 

2017   2018   2017 
                  
REFIS (i)   41.529   47.105   58.415   47.105 
TRSS/ISS (ii)   8.916   9.562   20.320   9.562 
Outros tributos parcelados (iii)   1.707   1.707   1.707   1.707 
                  
    52.152   58.374   80.442   58.374 

                  
Circulante   10.119   9.784   17.060   9.784 
Não circulante   42.033   48.590   63.382   48.590 
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(i) REFIS IV - A Companhia aderiu em 2009 ao parcelamento especial, instituído pela Lei no. 11.941/2009, nos termos da 
Portaria Conjunta no. 6 de 22/07/2009. O programa destinou-se ao pagamento dos débitos de qualquer natureza junto à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30 
de novembro de 2008. Os parcelamentos terão entre 24 e 180 parcelas mensais e sucessivas, e ao valor de cada prestação 
será acrescido de juros correspondentes à variação mensal da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (SELIC) para títulos federais a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do 
pagamento e de 1% (um por cento) para o mês do pagamento. 

(ii) REFIS 12.966/14 - Em agosto de 2014, a Companhia aderiu ao parcelamento especial, instituído pela Lei no. 
12.966/2014, observados os termos da Portaria Conjunta no. 13/2014, conhecido como “REFIS da Copa”. O programa 
teve o intuito de ampliar o “REFIS da Crise” (Lei no. 11.941/2009), possibilitando o parcelamento de débitos federais 
vencidos até dezembro de 2013. O parcelamento foi dividido em 34 prestações, sendo 5 parcelas de adiantamento e 29 
parcelas de amortização, sendo a atualização dos débitos indexada pela Selic. Entretanto, a Companhia optou por quitar 
o parcelamento com prejuízos fiscais. 

(iii) FGTS - A Companhia reconheceu através do termo de confissão de dívida e compromissos de pagamento das 
contribuições sociais o valor de R$ 1.233 como uma diferença no recolhimento do referido tributo. Este débito foi 
dividido em 60 parcelas mensais e sucessivas acrescido de atualização monetária, juros de mora e multa, conforme 
artigo 22 da Leno. 8.036/90. 

(iv) Parcelamento ordinário ICMS - A Companhia aderiu em outubro de 2007, ao Programa de Parcelamento Incentivado, 
autorizado pelo Convênio ICMS no. 51, de 18 de abril de 2007 oferecido pelo Estado de São Paulo para promover a 
regularização de débitos de ICMS, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, 
em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2006. Os débitos foram parcelados em 120 parcelas 
mensais e sucessivas. 

(v) TRSS/ISS - A Companhia aderiu em abril e dezembro de 2015, ao Programa de Parcelamento Incentivado, autorizado 
pela Lei no. 16.097/14 alterado pela Lei no. 16.272/15 oferecido pela Prefeitura de São Paulo para promover a 
regularização de débitos de Taxas de Resíduos Sólidos e ISS, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida 
Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão de fatos geradores ocorridos até dezembro de 2014. Os débitos foram parcelados 
em 120 parcelas mensais e sucessivas. 

(vi) Outros tributos parcelados - A Companhia possui débitos relativos a tributos e contribuições (exceto contribuições 
previdenciárias) parcelados no âmbito da Procuradoria da Dívida Ativa da União. 

As parcelas de longo prazo têm vencimento como segue: 
 
    Controladora   Consolidado 

    
 

31 de dezembro de 2018 
          
De 1 a 2 anos   16.944   25.766 
De 2 a 5 anos   25.089   37.616 
          
    42.033   63.382 
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23 Provisão para contingências 
A Companhia é suscetível a riscos tributários, trabalhistas e cíveis decorrentes do curso normal 
das suas operações. Em bases periódicas, a Administração revisa o quadro de contingências 
conhecidas, avalia as prováveis perdas e ajusta a respectiva provisão considerando a avaliação de 
seus assessores legais e demais dados disponíveis nas datas de encerramento dos exercícios, tais 
como natureza dos processos e experiência histórica. Para cobertura das perdas consideradas 
como prováveis, foram constituídas provisões nos montantes indicados a seguir: 
 

    Controladora   Consolidado 

    
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

    
 

2018   2017   2018   2017 
                  
Cíveis   36.049   31.331   43.884   31.331 
Trabalhistas   6.034   8.107   6.637   8.107 
Tributárias   1.230   1.230   1.230   1.230 
                  
    43.313   40.668   51.751   40.668 

 
As movimentações na provisão para contingências no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 
estão apresentadas a seguir: 
  

    Controladora 

    
Saldo em 

31/12/2017   Adições    Pagamentos/Reversões   

 
Atualização 

do valor 
previsto   

Saldo em 
31/12/2018 

                      
Cíveis   31.331   528   (414)   4.604   36.049 
Trabalhistas   8.107   22   (2.150)   55   6.034 
Tributárias   1.230   -   -   -   1.230 
                      
    40.668   550   (2.564)   4.659   43.313 

 
    Consolidado 

    
Saldo em 

31/12/2017   Adições    Pagamentos/Reversões   

Atualização 
do valor 
previsto   

 
Aquisição 

de ações 
(nota 2)   

Saldo em 
31/12/2018 

                          
Cíveis   31.331   528   (414)   4.650   7.789   43.884 
Trabalhistas   8.107   22   (2.060)   (5)   573   6.637 
Tributárias   1.230   -   -   -   -   1.230 
                          
    40.668   550   (2.474)   4.645   8.362   51.751 

 
A Companhia considera que a provisão para riscos em processos trabalhistas e cíveis é suficiente 
para cobrir as perdas esperadas. Os assessores legais fazem análise individual dos processos, 
classificando o risco de perda conforme diretrizes estabelecidas pela Companhia. 

 
A provisão tributária constituída refere-se a execução fiscal que objetiva a cobrança de FGTS e 
contribuição social incidente sobre pagamentos à pessoas jurídicas contratadas para prestarem 
serviços, por considerar a existência de vínculo trabalhista entre os seus sócios e a executada. 
 
A provisão para contingências cíveis refere-se, principalmente, a ações indenizatórias por danos 
morais, materiais e estéticos decorrente de erro médico. 
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A provisão para contingências trabalhistas refere-se a reclamações trabalhistas por parte de ex-
colaboradores, que estão pleiteando horas-extras, dano moral; acidente de trabalho, diferenças 
salariais e outros. 
 

(i) Processo classificados com risco de perda possível 
A Companhia possui ações de natureza cível e trabalhista que não estão provisionadas, pois 
envolvem risco de perda classificado como possível. Em 31 de dezembro de 2018, o montante 
estimado era de R$ 42.599 (2017: R$ 46.796) nas demonstrações financeiras individuais e R$ 
56.455 (2017: R$ 46.796) nas demonstrações financeiras consolidadas. 

 
No âmbito cível, a Companhia possui processos classificados como perda possível que totalizam 
R$ 31.155 (2017: R$ 30.920) nas demonstrações financeiras individuais e R$ 43.908 (2017: R$ 
30.920) nas demonstrações financeiras consolidadas relacionados a processos de responsabilidade 
civil com pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico 
ou falha de procedimentos. 

 
Os processos trabalhistas classificados como perda possível totalizam R$ 11.444 (2017: R$ 
15.876) nas demonstrações financeiras individuais e R$ 12.547 (2017: R$ 15.876) nas 
demonstrações financeiras consolidadas e referem-se a reclamações trabalhistas de ex-
empregados e responsabilidade subsidiária ajuizados por empregados de empresas que prestam 
serviços especializados à Companhia em regime de terceirização. 
 

24 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social 
O capital social em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 547.531 (2017: R$ 471.964), totalmente 
subscrito e integralizado, representado por 591.679.780 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal.  
 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2018, a Companhia aprovou 
o desdobramento das ações, na proporção de 1 ação para 100.000 ações, de forma que 5.028 ações 
ordirárias fossem desdobradas em 502.800.000 ações ordinárias. 
 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2018, a Companhia aprovou 
o aumento de capital no valor de R$ 75.567 correspondentes à incorporação das ações do Hospital 
Santa Paula S.A (nota explicativa 2), ocasionando na emissão de 93.384.650 novas ações 
preferenciais da Ímpar. 
 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de outubro de 2018, a Companhia aprovou: 
(i) a conversão voluntária de até 88.879.780 ações preferenciais de emissão da Companhia para 
ações ordinárias, com os mesmos direitos das atuais ações ordinárias e (ii) o resgate de 4.504.870 
ações preferenciais de emissão da Companhia, pelo valor R$ 52.000, com o consequente 
cancelamento dessas ações sem redução do capital social da Companhia. O pagamento do valor 
do resgate, que foi utilizado para pagamento aos antigos acionistas do Hospital Santa Paula 
durante a incorporação, será efetuado à conta do saldo de reserva de lucros da Companhia, sem 
necessidade de redução do capital.  
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Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o quadro acionário da Companhia era: 
 

    
Em ações 

ordinárias   

 
Em ações   

preferenciais   

 
Total de 

ações   
% de 

participação 
                  
Quantidade de ações em 31 de dezembro de 2017   5.028   -   5.028   - 
                  
Desdobramento de ações (1 ação / 100.000 ações) - AGE 22/10/2018   502.800.000   -   502.800.000   - 
Emissão de ações preferenciais - AGE 23/10/2018   -   93.384.650   93.384.650   - 
Conversão de ações preferenciais em ordinárias - AGE 24/10/2018   88.879.780   (88.879.780)   -   - 
Resgate de ações preferenciais - AGE 24/10/2018   -   (4.504.870)   (4.504.870)   - 
                  
    591.679.780   -   591.679.780   - 
                  
Titulares das ações                 
 
Fundo de Investimento em Participações Genoma III - Multiestratégia   577.507.724   -   577.507.724   97,60 
Solit Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia   13.463.458   -   13.463.458   2,28 
Acionista Pessoa Física   708.598   -   708.598   0,12 
                  
    591.679.780   -   591.679.780   100,00 

 
b. Reserva legal 

É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do art. 193 da 
Lei no. 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 
 

c. Reserva de capital  
A reserva de capital foi constituída com valores recebidos pela Companhia e que não transitaram 
pelo seu resultado, por não se referirem a contraprestação à prestação de serviços. A reserva de 
capital somente poderá ser utilizada para aumento de capital e absorção de prejuízos.  
 

d. Dividendos 
Nos termos do estatuto social, é assegurado aos acionistas a distribuição de 25% do lucro líquido 
apurado no encerramento de cada exercício social, compensados os valores de dividendos 
intermediários e justos sobre capital próprio. 
 
Considerando o lucro líquido do exercício de R$ 173.484, o valor do dividendo mínimo 
obrigatório é de R$ 43.371.  
 
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de setembro de 2018, foi aprovado a 
distribuição de dividendos intercalares no montante de R$ 137.507 e juros sobre capital próprio 
de R$ 22.448, totalizando R$ 159.955, reconhecido no passivo circulante a pagar. Não houve 
pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio durante o exercício de 2018. 
 
Conforme previsão legal e de acordo com o Estatuto da Companhia, os juros sobre o capital 
próprio foram declarados e distribuídos aos acionistas como dividendos mínimos obrigatórios 
assim imputados em proposta da Diretoria que tratou sobre a distribuição intercalar de dividendos 
referentes ao lucro líquido da Companhia em 31 de julho de 2018.  
 
Nos termos do disposto no art. 204 da Lei nº 6.404/76 e no art. 30 do Estatuto Social, a proposta 
de distribuição de dividendos adicionais em relação ao lucro líquido apurado no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018, no montante de R$ 68.721, está sendo reconhecido no grupo Reserva 
de lucros á ser deliberado pelo órgão competente da Companhia. 
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(i) Movimentação dos dividendos a pagar 
 

    Controladora   Consolidado 
          
Saldo em 1º de janeiro de 2017   2.947   2.948 
 Dividendo mínimo obrigatório   28.293   28.293 

Saldo em 31 de dezembro de 2017   31.240   31.241 

Aquisição de ações - Hospital Santa Paula   -   6.721 
Dividendos intermediários - AGE 26/09/18    137.507   137.507 
Juros sobre capital próprio - AGE 26/09/18   22.448   22.448 
          
    159.955   166.676 
          

Saldo em 31 de dezembro de 2018   191.195   197.917 

 
(ii) Apuração dos divividendos do exercício 

 
    31 de dezembro de 
     

2018   2017 
          
Lucro líquido do exercício   173.484   119.131 
          
Constituição da reserva legal (5%)   (8.674)   (5.957) 
          
Base para distribuição de dividendos   164.810   113.174 
Constituição do dividendo mínimo obrigatório (25%)   41.203   28.293 
          
Total de dividendos e JCP distribuído no exercício   88.497   - 
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25 Partes relacionadas 
 

a. Saldos e transações - controladora 
 

        31 de dezembro de 

        
 

2018   2017 
Ativo             
 Contas a receber             
 Amil Assistência Médica Internacional S.A.   Serviço hospitalar prestado    117.192   69.356 
 Hospital Santa Paula S.A.       6   - 
              
 Aluguéis a receber             
 Diagnósticos da América S.A.       20   15 
              
Adiantamento a fornecedor             
 Patrys Investimentos Imobiliários Ltda.       8.698   8.668 
              
 Dividendos a receber             
 Hospital Santa Paula S.A.       1.297   - 
              
Total do ativo       127.213   78.039 
              
Passivo              
 Fornecedores de serviços             
 Amil Assistência Médica Internacional S.A.   Serviço hospitalar tomado    1.723   1.602 
 Diagnósticos da América S.A.   Serviço tomado de medicina diagnóstica   16.638   11.993 
              
        18.361   13.595 
              
Aluguéis a pagar             
 Patrys Investimentos Imobiliários Ltda.   Aluguel de prédios hospitalares   7.947   1.420 
              
 Mútuo (nota explicativa 14(a)(i))             
 Espólio - Edson de Godoy Bueno        -   95.967 
 Dulce Pugliese        -   5.390 
              
        -   101.357 
              
Dividendos a pagar             
 Fundo de Investimento em Participações Genoma III 
 - Multiestratégia       191.195   31.157 
              
Total do passivo       217.503   147.529 

        
 

31 de dezembro de 

        
 

2018   2017 
Resultado             
 Receita             
 Amil Assistência Médica Internacional S.A.   Serviço hospitalar prestado    532.557   525.603 
 Diagnósticos da América S.A.       3.858   2.611 
              
        536.415   528.214 
              
 Custos e despesa             
 Amil Assistência Médica Internacional S.A.   Serviço hospitalar tomado    29.161   26.621 
 Diagnósticos da América S.A.   Serviço tomado de medicina diagnóstica   48.842   48.850 
 Patrys Investimentos Imobiliários Ltda.   Aluguel de prédios hospitalares   27.045   17.849 
 Esho Empresa de Serviços   Serviço tomado de medicina diagnóstica   3   - 
 Signo Properties Investimentos Imobiliários Ltda.   Aluguel de prédios hospitalares   75   79 

        
 

105.126   93.399 
              
Despesas financeiras             
 Juros sobre mútuos       (4.174)   (8.357) 
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b. Saldos e transações - consolidado 
 

        31 de dezembro de 

        
 

2018   2017 
Ativo             
 Contas a receber             
 Amil Assistência Médica Internacional S.A.   Serviço hospitalar prestado    140.880   69.356 
 Diagnósticos da América S.A.   Serviço de medicina diagnóstica   2   - 
              
        140.882   69.356 
 Aluguéis a receber             
 Diagnósticos da América S.A.   Serviço de medicina diagnóstica   100   15 
              
Adiantamento a fornecedor             
 Patrys Investimentos Imobiliários Ltda.       8.698   8.668 
              
Total do ativo       149.680   69.371 
              
Passivo              
 Fornecedores de serviços             
 Amil Assistência Médica Internacional S.A.   Serviço hospitalar tomado    1.781   1.602 
 Diagnósticos da América S.A.   Serviço tomado de medicina diagnóstica   21.819   11.993 
              
        23.600   13.595 
Aluguéis a pagar             
 Patrys Investimentos Imobiliários Ltda.   Aluguel de prédios hospitalares   8.852   1.420 
 Socec Serviços Médicos SS Ltda.   Aluguel de prédios hospitalares   227   - 
              
        9.079   1.420 
 Mútuo (nota explicativa 14(a)(i))             
 Espólio - Edson de Godoy Bueno        -   95.967 
 Dulce Pugliese        -   5.390 
              
        -   101.357 
Dividendos a pagar             
 Fundo de Investimento em Participações Genoma 
  III - Multiestratégia       196.573   31.157 
 Solit Fundo de Investimento em Participações 
 Multiestratégia       1.277   - 
 Acionista Pessoa Física       67   - 
              
        197.917   31.157 
              
Total do passivo       230.596   147.529 

 
        31 de dezembro de 

        
 

2018   2017 
Resultado             
 Receita             
 Amil Assistência Médica Internacional S.A.   Serviço hospitalar prestado    573.383   525.603 
 Diagnósticos da América S.A.       4.053   2.611 
              
        577.436   528.214 
              
 Custos e despesa             
 Amil Assistência Médica Internacional S.A.   Serviço hospitalar tomado    29.640   26.621 
 Diagnósticos da América S.A.   Serviço tomado de medicina diagnóstica   52.288   48.850 
 Patrys Investimentos Imobiliários Ltda.   Aluguel de prédios hospitalares   28.855   17.849 
 Esho Empresa de Serviços   Serviço tomado de medicina diagnóstica   3   - 
 Signo Properties Investimentos Imobiliários Ltda.   Aluguel de prédios hospitalares   75   79 
 Socec Serviços Médicos SS Ltda.   Aluguel de prédios hospitalares   454     

        
 

111.315   93.399 
              
Despesas financeiras             
 Juros sobre mútuos       (4.174)   (8.357) 
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c. Remuneração dos administradores 
A remuneração dos administradores, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, inclui 
salários, pró-labore, benefícios, encargos e bônus no valor de R$ 4.587 (2017: R$ 1.280) nas 
demonstrações individuais e R$ 5.496 (2017: R$ 1.280) nas demonstrações consolidadas e estão 
contabilizados na rubrica “Despesas gerais e administrativas” nas demonstrações do resultado. 
 

d. Controlador e controlador final 
O controlador direto da Companhia é o Fundo de Investimento em Participações Genoma III. 
e os controladores finais são representados pelo Fundo de Investimento em Participações Genoma 
III - Multiestratégia, Solit Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia e acionista 
pessoa física.  
 

26 Arrendamento operacional 
Parte significativa dos imóveis utilizados nas atividades operacionais é alugada, com prazos e 
valores suportados por contratos de locação. Em 31 de dezembro de 2018, as despesas com 
aluguéis de imóveis totalizaram R$ 47.008 (2017: R$ 35.344) nas demonstrações individuais e 
R$ 49.907 (2017: R$ 35.344) nas demonstrações consolidadas. 
 
Os valores dos contratos são atualizados monetariamente após a data do vencimento original 
(geralmente anual), cujo reajuste é calculado de acordo com a variação do IGP-M. 
 
Os pagamentos futuros mínimos estão segregados da seguinte forma: 

 
  Controladora  Consolidado 
     
Menos de 1 ano  78.398  93.374 
Mais de 1 ano e menos de 5 anos  322.090  379.800 
Mais de 5 anos  238.584  254.950 
     
  639.072  728.124 

 

27 Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo e passivo são compensados quando existe 
um direito legal de compensar os créditos tributários com os débitos tributários e desde que se 
refiram à mesma autoridade fiscal. 
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A composição do imposto de renda e da contribuição social diferidos ativo e passivo no período 
findo em 31 de dezembro de 2018 é a seguinte: 
 

    Controladora 
     

31 de dezembro de 
     

2018   2017 
          
Provisão para contingências   43.313   40.668 
Provisão para crédito de liquidação duvidosa   32.091   38.924 
Provisão para participação nos lucros   17.974   19.620 
Provisão para perda com investimentos    10.283   10.283 
Provisão para perdas sobre créditos   15.051   15.051 
Provisão para perdas com ativo imobilizado   -   10.063 
Benefício fiscal de ágio de reorganização societária   -   9.216 
Provisão para horas extras   3.835   3.550 
Provisão para fornecedores   (1.645)   - 
Diferença entre taxa fiscal e vida útil - depreciação   (4.944)   (5.806) 
Custo atribuído de ativos   (2.635)   (7.344) 
Base de cálculo    

113.323   128.197 
          
Imposto de renda e contribuição social diferidos à 
 alíquota combinada aproximada de 34% 

  
38.530   43.587 

          
Imposto de renda e contribuição social ativo   38.530   45.394 
Imposto de renda e contribuição social passivo   -   (1.807) 

 
  Consolidado 

  
 

31 de dezembro de 

  
 

2018   2017 
        
Provisão para contingências 51.751   40.668 
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 35.626   32.896 
Provisão para participação nos lucros 23.114   19.620 
Provisão para perda com investimentos 10.283   10.283 
Provisão para perdas sobre créditos 15.051   15.051 
Provisão para perdas com ativo imobilizado -   10.063 
Benefício fiscal de ágio de reorganização societária -   9.216 
Provisão para horas extras 3.835   3.550 
Diferença entre taxa fiscal e vida útil - depreciação (3.882)   (5.806) 
Custo atribuído de ativos (2.635)   (7.344) 
Outros (423)   - 

Base de cálculo 
 

132.720   128.197 
Imposto de renda e contribuição social diferidos à alíquota combinada 
aproximada de 34% 45.125   43.587 
        
Imposto de renda e contribuição social ativo 45.125   45.394 
Imposto de renda e contribuição social passivo -   (1.807) 
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O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, correntes e diferidos, no 
resultado são reconhecidos como segue: 
 

    Controladora   Consolidado 
     

31 de dezembro de 
  

31 de dezembro de 

    
 

2018   2017 
   

2018 
   

2017 
                  
Lucro antes do IRPJ e CSLL   250.986   181.270   249.641   181.838 
Alíquota estatutária   34%   34%   34%   34% 
                  
Despesa com IRPJ e CSLL -  
 alíquota estatutária 

  
(85.335)   (61.632) 

  
(84.878)   (61.825) 

 Juros sobre capital próprio   7.632   -   7.632     
 Equivalência patrimonial   1.567   (72)   -   - 
 Outras (adições) exclusões permanentes   3.249   1.296   2.424   1.296  
 Outras (adições) exclusões temporárias   (6.882)   (2.023)   (4.205)   - 
 Outras   2.267   291   2.870   (2.380) 
                  
Resultado com IRPJ e CSLL - 
 alíquota estatutária 

  
(77.502)   (62.140) 

  
(76.157)   (62.909) 

                  
Despesa de imposto de renda e contribuição 
social: 

  
(77.502)   (62.140) 

  
(76.157)   (62.909) 

 Corrente   (70.620)   (64.148)   (70.434)   (64.249) 
 Diferido   (6.882)   2.008   (5.723)   1.340 
                  
 Taxa efetiva    30,9%   34,2%   30,5%   34,6% 

 

28 Receita de prestação de serviços 
A Companhia gera receita principalmente pelos seus serviços médico-hospitalares, para clientes 
particulares e clientes de operadoras de planos de saúde. 
 
Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas bruta para fins fiscais, incluindo a 
desagregação por tipos de contrato de clientes, e as receitas apresentadas na demonstração de 
resultado do exercício: 
 
    Controladora Consolidado 

    
 

31 de dezembro de 31 de dezembro de 

    
 

2018 2017 2018 2017 
Receita de serviços prestados               
 Operadoras de planos de saúde   2.289.731 2.004.942   2.366.367   2.004.942 
 Particulares   70.822 70.605   71.785   70.605 
                
    2.360.553 2.075.547   2.438.152   2.075.547 
Vendas canceladas   (52.489) (36.715)   (52.664)   (36.715) 
Glosas   (67.992) (61.976)   (68.412)   (61.976) 
Impostos   (127.767) (112.772)   (132.070)   (112.772) 
            
    2.112.305 1.864.084   2.185.006   1.864.084 

 
Além disso, também demonstramos abaixo a desagregação da receita bruta por hospitais da 
Companhia: 
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    Controladora Consolidado 

    
 

31 de dezembro de 31 de dezembro de 

    
 

2018 2017 2018 2017 

Hospital 9 de Julho   
 

1.097.027 984.739   1.097.027   984.739 
Complexo Hospitalar Niterói   404.256 350.998   404.256   350.998 
Hospital São Lucas Copacabana   414.858 323.348   414.858   323.348 
Hospital Padre Miguel   - 4.667   -   4.667 
Hospital Brasília   347.413 307.343   347.413   307.343 
Maternidade Brasília   96.999 104.452   96.999   104.452 
Hospital Santa Paula   - -   77.599   - 
                
    2.360.553 2.075.547   2.438.152   2.075.547 

 
Obrigações de desempenho e políticas de reconhecimento de receita 

Tipo de produto 

Natureza e época do cumprimento das obrigações de 
desempenho, incluindo condições de pagamento 
significativas 

Reconhecimento da receita 
conforme o CPC47 / IFRS 15 

Prestação de 
serviços  

 
As receitas de serviços hospitalares são reconhecidas com base 
nas contas médicas encerradas até a data de balanço e que 
tenham o respectivo aceite pelos planos de saúde. As faturas 
são emitidas nesse momento e devem ser pagas, normalmente, 
em até 45 dias, de acordo com o respectivo contrato comercial. 
As faturas de clientes particulares são emitidas para pagamento 
à vista. 
Os contratos com as operadoras de plano de saúde permitem ao 
cliente a recusa parcial ou total da fatura (glosa), por considerar 
sua cobrança indevida, por erro ou omissão de alguma 
informação nas fichas de atendimento ou pedido de pagamento. 
O registro dessa glosa é realizado no momento em que a 
Companhia recebe a notificação da operadora do plano de 
saúde. 

As receitas são reconhecidas 
quando seu valor pode ser 
mensurado de forma confiável, 
líquida de descontos, créditos e 
abatimentos. Uma receita não é 
reconhecida se há incerteza 
significativa da sua realização. 

 

29 Custos dos serviços prestados 
 

    Controladora   Consolidado 

    
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

    
 

2018   2017   2018   2017 
                  
Serviços   (492.622)   (423.020)   (513.797)   (423.020) 
Suprimentos   (403.737)   (351.662)   (431.661)   (351.662) 
Pessoal   (427.165)   (370.955)   (438.298)   (370.955) 
Aluguéis   (40.714)   (33.495)   (42.534)   (33.495) 
Serviços de manutenção e limpeza   (66.133)   (53.517)   (66.905)   (53.517) 
Depreciação e amortização   (70.286)   (59.980)   (70.867)   (59.980) 
Energia elétrica, água e telefone   (23.405)   (18.588)   (23.835)   (18.588) 
Outros   (1.731)   (2.848)   (1.783)   (2.848) 
                  
    (1.525.793)   (1.314.065)   (1.589.681)   (1.314.065) 
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30 Despesas comerciais 
 
    Controladora   Consolidado 

    
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

    
 

2018   2017   2018   2017 
                  
Provisão e perdas com recebimentos de clientes    (3.703)   (13.597)   (4.226)   (13.597) 
Propaganda   (5.434)   (4.526)   (5.485)   (4.526) 
Patrocínio   (350)   (946)   (528)   (946) 
Outros   (828)   (650)   (843)   (650) 
                  
    (10.315)   (19.719)   (11.082)   (19.719) 

 

31 Despesas gerais e administrativas 
 

    Controladora   Consolidado 

    
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

    
 

2018   2017   2018   2017 
                  
Pessoal   (138.440)   (147.531)   (141.937)   (147.531) 
Aluguéis   (21.427)   (10.981)   (23.540)   (21.987) 
Serviços de manutenção e limpeza   (31.851)   (34.067)   (32.452)   (34.067) 
Serviços de terceiros   (59.446)   (55.164)   (61.261)   (56.529) 
Tributos, taxas e despesas legais   (22.693)   (15.869)   (25.206)   (14.914) 
Depreciação e amortização   (10.605)   (8.209)   (10.760)   (8.209) 
Energia elétrica, água e telefone   (9.657)   (8.902)   (9.977)   (8.902) 
Provisão para contingências   (2.645)   (3.439)   (2.721)   (3.439) 
Outras despesas administrativas   (20.778)   (16.333)   (22.260)   (6.519) 
                  
    (317.542)   (300.495)   (330.114)   (302.097) 

 

32 Outras receitas e outras despesas operacionais 
 

    Controladora   Consolidado 

    
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

    
 

2018   2017   2018   2017 
                  
Outras receitas operacionais                 
 Aluguel   6.827   6.080   7.148   6.080 
 Alienação de ativos   10.265   348   10.265   348 
 Recuperação de despesas   445   1.439   709   1.439 
 Reversão de provisão para perda com ativo imobilizado    2.869   -   2.869   - 
 Reflexo de aportes de capital por acionistas não 
controladores na controlada PTR14   -   -   7.049   - 
 Outras receitas operacionais   10.236   2.208   12.518   4.136 
                  
    30.642   10.075   40.558   12.003 
                  
Outras despesas operacionais                 
 Inventário de estoques   (1.299)   (633)   (1.299)   (633) 
 Alienação de ativos   (121)   (1.156)   (131)   (1.156) 
 Provisão para perda com ativo imobilizado    -   (10.063)   -   (10.063) 
 Perdas com investimentos   -   -   (2.484)   - 
 Outras despesas operacionais   -   -   -   (213) 
                  
    (1.420)   (11.852)   (3.914)   (12.065) 
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33 Resultado financeiro, líquido  
 
  Controladora   Consolidado 

  
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

  
 

2018   2017   2018   2017 
                
Receitas financeiras               
 Variação cambial 47.544   8.601   47.544   8.601 
 Descontos obtidos 8.705   7.154   9.661   7.154 
 Receita de juros 3.306   6.493   3.505   6.795 
 Receita com instrumentos financeiros derivativos 36.049   1.687   36.049   1.687 
 Outras receitas financeiras 1.275   702   1.276   750 
                
  96.879   24.637   98.037   24.987 
                
Despesas financeiras               
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (18.461)   (31.552)   (18.472)   (31.552) 
 Despesas com instrumentos financeiros (27.734)   (9.702)   (27.734)   (9.702) 
 Juros com mútuo (4.174)   (8.357)   (4.174)   (8.357) 
 Atualização monetária (2.087)   (8.226)   (2.383)   (8.309) 
 Variação cambial (73.577)   (7.647)   (73.577)   (7.647) 
 Outras despesas financeiras (9.905)   (5.047)   (10.389)   (5.070) 
 Descontos concedidos (2.441)   (653)   (2.439)   (653) 
                
  (138.379)   (71.184)   (139.169)   (71.290) 
                
Resultado financeiro, líquido (41.500)   (46.547)   (41.132)   (46.303) 

 

34 Gestão de capital 
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital é salvaguardar a capacidade de 
continuidade da Companhia para oferecer aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, 
além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
 
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice 
corresponde à dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida, por sua vez, 
corresponde ao total de empréstimos e financiamentos, subtraído o montante de caixa e 
equivalentes de caixa. 
 
Índice de Alavancagem consolidado 
 
    Controladora   Consolidado 

    
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

    
 

2018   2017   2018   2017 
                  
Empréstimos e financiamentos   303.613   342.396   303.959   342.396 
(-) Caixa e equivalentes de caixa   (50.179)   (58.037)   (61.450)   (62.798) 

Dívida líquida   
 

253.434   284.359   242.509   279.508 
Patrimônio líquido   611.351   579.203   611.351   607.460 
                  
Índice de alavancagem - %   41,5%   49,1%   39,7%   46,0 

 

  



 
Ímpar Serviços Hospitalares S.A. 

Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2018 e 2017 

 

60 

35 Instrumentos financeiros 
A Companhia, de forma geral, está exposta aos seguintes riscos provenientes de suas operações e 
que podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos estratégicos e financeiros: (i) risco 
de mercado; (ii) risco de liquidez; (iii) risco de crédito e (iv) risco operacional. 
 
A Companhia gerencia os riscos aos quais está exposta através da definição de estratégias 
conservadoras, visando liquidez, rentabilidade e segurança, de acordo com critérios objetivos para 
diversificação do risco. 
 
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos 
supramencionados, os objetivos da Companhia, políticas e processos para mensuração e 
gerenciamento de risco e de capital da Companhia. 
 
A supervisão e o monitoramento das políticas estabelecidas são efetuadas por meio de relatórios 
gerenciais mensais. 
 

35.1 Gerenciamento dos riscos financeiros 
 

a. Risco de mercado 
O risco de mercado é o potencial resultado negativo, devido a mudanças nos parâmetros de 
mercado. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições 
a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. O 
risco ao qual a Companhia está exposta é o risco de taxa de juros. 
 

b. Risco cambial 
A Companhia possui empréstimos contratados em moeda estrangeira (dólar norte-americano). A 
Companhia possui instrumentos financeiros derivativos contratados para proteção contra 
oscilação da taxa de câmbio na aquisição de serviços em moeda estrangeira. 
 
A Companhia apresentava a seguinte exposição líquida em 31 de dezembro de 2018 e 2017: 
 

    Controladora e Consolidado 

    
 

31 de dezembro de 2018 

    
 

R$   USD 
          
Empréstimos e financiamentos   292.010   75.361 
Instrumentos financeiros derivativos   296.981   76.644 
          
Exposição líquida   (4.971)   (1.283) 

 
    Controladora 

    
 

31 de dezembro de 2017 

    
 

R$   USD 
          
Empréstimos e financiamentos   142.352   43.033 
Instrumentos financeiros derivativos   142.206   42.882 
          
Exposição líquida   146   151 
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c. Risco de taxa de juros 
A Companhia possui empréstimos e financiamentos contratados em moeda nacional subordinados 
a taxa de juros vinculadas a indexadores como a TJLP e taxa de juros variáveis, bem como saldo 
dos impostos e tributos a pagar, com juros à taxa SELIC. O risco inerente a esses passivos surge 
em razão da possibilidade de existirem flutuações nessas taxas que impactem seus fluxos de caixa. 
A Companhia não possui contratos derivativos para fazer cobertura para esse tipo de risco, pois 
gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada de empréstimos a pagar 
sujeitos a taxas fixas e variáveis. 
 
Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos remunerados por juros da 
Companhia era:  
 

    Controladora   Consolidado 

    
 

31 de dezembro de   31 de dezembro de 

    
 

2018   2017   2018   2017 
Instrumentos de taxa variável                 
 Ativos financeiros                 
 Caixa e equivalentes de caixa - 
aplicações financeiras   36.146   43.951   23.418   43.975 
                  
 Passivos financeiros                 
 Empréstimos e financiamentos   292.010   142.352   292.010   142.352 

 
A Companhia adota práticas de gerenciamento dos riscos de mercado por meio de estratégias 
operacionais e controles internos estabelecidos em sua Política Interna de Gestão de Risco de 
Recursos Financeiros, com o intuito de assegurar liquidez, rentabilidade e segurança de seus 
instrumentos financeiros expostos aos riscos. Estas práticas consistem no acompanhamento 
periódico das condições contratadas pela Companhia em comparação às condições vigentes no 
mercado. 
 

d. Risco de liquidez 
Risco de liquidez é o risco de qua Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações 
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com 
outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração da liquidez é de garantir, na 
medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no 
vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou 
risco de prejudicar a reputação da Companhia. 
 
A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Diretoria de Finanças que é responsável por 
monitorar as previsões contínuas de exigências de liquidez da Companhia, para assegurar que ele 
tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.  
 
O quadro a seguir analisa o passivo e instrumentos financeiros da Companhia, por faixas de 
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data 
contratual do vencimento. Os valores divulgados no quadro a seguir são os fluxos de caixa não 
descontados contratados e, portanto, podem não ser conciliados com os valores contábeis. 
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(i) Controladora 
 

        Controladora 

        
 

Fluxos de caixa contratuais 

    
Valor 

contábil   
Valor a 

desembolsar   

 
Menos 

de 1 ano   
Entre 1 
e 2 anos   

Entre 2 
e 5 anos 

Em 31 de dezembro de 2018                     
 Empréstimos    292.010   338.345   69.537   156.473   112.335 
 Financiamentos   7.721   8.278   3.271   2.200   2.807 
 Arrendamento mercantil   3.882   5.357   2.448   883   2.026 

 Fornecedores   179.639   179.639   179.639   -   - 
 

        Controladora 

        
 

Fluxos de caixa contratuais 

    
Valor 

contábil   

 
Valor 

contratado   
Menos 

de 1 ano   
Entre 1 
e 2 anos   

Entre 2 
e 5 anos 

Em 31 de dezembro de 2017                     
 Empréstimos   293.529   349.743   95.978   87.809   165.956 
 Financiamentos   32.593   36.999   5.619   26.377   5.003 
 Arrendamento mercantil   16.274   19.841   13.325   3.590   2.926 
 Fornecedores   144.099   144.099   144.099   -   - 

 
(ii) Consolidado 

 
        Consolidado 

        
 

Fluxos de caixa contratuais 

    
Valor 

contábil   

 
Valor a 

desembolsar   
Menos 

de 1 ano   
Entre 1 
e 2 anos   

Entre 2 
e 5 anos 

Em 31 de dezembro de 2018                     
 Empréstimos    292.010   338.345   69,537   156.473   112.335 
 Financiamentos   8.067   8.729   3.368   2.449   2.807 
 Arrendamento mercantil   3.882   5.357   2.448   883   2.026 
 Fornecedores   201.232   205.847   205.847   -   - 

 
e. Risco de crédito 

Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma 
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais.  
 

(i) Caixa e equivalentes de caixa 
A Companhia está sujeita a riscos de crédito relacionadas a operações quem mantém em 
instituições financeiras representado por depósitos bancários e aplicações financeiras. A 
Administração considera este risco baixo, pois as operações são realizadas em bancos de primera 
linha e existem políticas de tesouraria com limites específicos de alocação de recursos. 
 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia detinha saldo consolidado de “Caixa e equivalentes 
de caixa” no montante de R$ 61.450 (2017: R$ 62.798). O “Caixa e equivalentes de caixa” são 
mantidos em bancos e instituições financeiras de primeira linha. 
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(ii) Contas a receber de clientes 
A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais, que é influenciada 
principalmente pelas características individuais de cada cliente. No caso de constatação de risco 
iminente de não realização destes ativos, a Companhia registra provisões para garantir o seu valor 
provável de realização. 
 
A Companhia utiliza uma matriz de provisões para mensuração da perda de crédito esperada com 
contas a receber. As taxas de perda são calculadas com base na probabilidade de um valor a 
receber avançar por estágios sucessivos de inadimplemento até a baixa completa e o tipo de 
cliente. 
 
A tabela a seguir fornece informações sobre a exposição ao risco de crédito e perdas de crédito 
esperadas para o contas a receber de cliente em 31 de dezembro de 2018. 
 

    Controladora 

    

 
Taxa média 

de perda 
esperada   Saldo contábil   

Provisão para 
perda estimada 

Operadoras de Plano de saúde         
A vencer   0,34%   310.541   (1.056) 
Vencido até 30 dias   6,87%   20.410   (1.402) 
Vencido de 31 a 60 dias   22,61%   5.773   (1.305) 
Vencido de 61 a 90 dias   34,02%   3.148   (1.071) 
Vencido de 91 a 120 dias   54,24%   2.089   (1.133) 
Vencido de 121 a 180 dias   79,20%   2.909   (2.304) 
Vencidos acima de 181 dias   99,55%   20.555   (20.454) 
              
        365.425   (28.725) 
              
Particular             
A vencer   0,76%   7.442   (57) 
Vencido até 30 dias   3,05%   459   (14) 
Vencido de 31 a 60 dias   2,78%   575   (16) 
Vencido de 61 a 90 dias   11,22%   615   (69) 
Vencido de 91 a 120 dias   30,24%   420   (127) 
Vencido de 121 a 150 dias   40,93%   193   (79) 
Vencido de 151 a 180 dias   42,27%   97   (41) 
Vencidos acima de 181 dias   98,57%   3.006   (2.963) 
              
        12.807   (3.366) 
              
        378.232   (32.091) 
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    Consolidado 

    

 
Taxa média 

de perda 
esperada   Saldo contábil   

Provisão para 
perda estimada 

Operadoras de Plano de saúde         
A vencer   0,31%   351.197   (1.075) 
Vencido até 30 dias   5,26%   28.854   (1.517) 
Vencido de 31 a 60 dias   20,09%   6.766   (1.359) 
Vencido de 61 a 90 dias   32,98%   3.305   (1.090) 
Vencido de 91 a 120 dias   53,35%   2.152   (1.148) 
Vencido de 121 a 180 dias   72,79%   3.300   (2.402)  
Vencidos acima de 181 dias   98,77%   21.363   (21.100) 
              
        416.937   (29.691) 
              
Particular             
A vencer   1,25%   7.725   (97) 
Vencido até 30 dias   10,84%   775   (84) 
Vencido de 31 a 60 dias   9,42%   701   (66) 
Vencido de 61 a 90 dias   18,33%   731   (134) 
Vencido de 91 a 120 dias   46,01%   726   (334) 
Vencido de 121 a 150 dias   64,16%   438   (281) 
Vencido de 151 a 180 dias   75,87%   572   (434) 
Vencidos acima de 181 dias   98,79%   4.560   (4.505) 
              
        16.228   (5.935) 
              
        433.165   (35.626) 

 
f. Riscos operacionais 

O risco operacional é aquele que está associado à possibilidade de ocorrência de perdas (de 
produção, ativos, clientes, receitas) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de 
processos internos, pessoas e sistemas, assim como de eventos externos como catástrofes naturais, 
fraudes, greves e atos terroristas. Os riscos operacionais geralmente acarretam redução, 
degradação ou interrupção, total ou parcial, das atividades, com impacto negativo na reputação 
da empresa, além da potencial geração de passivos contratuais, regulatórios e ambientais. 
 
No objetivo de administrar adequadamente seus riscos operacionais, a Companhia tem envidado 
esforços para estabelecer uma estrutura de governança que se inicie a partir do envolvimento da 
alta administração, assegurando o envolvimento de toda a liderança na implementação de ações 
que reduzam a exposição da Companhia a esta categoria de risco. 
 
Dentre as principais ações estabelecidas para Companhia para uma correta administração dos 
riscos operacionais podemos elencar: 
 

 Ciclo anual de auditoria interna com cobertura dos principais processos da Companhia; 

 Mapeamento e documentação dos riscos e controles internos; 

 Estabelecimento de políticas e procedimentos internos; 

 Monitoramento dos controles internos; 

 Estabelecimento de planos de continuidade dos negócios; 
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 Capacitação dos colaboradores e terceiros; 

 Estabelecimento claro de alçadas; e  

 Implementação de ações para redução da exposição aos riscos, incluindo a contratação de seguros, 
quando aplicável. 

Todas essas medidas são acompanhadas e reportadas periodicamente junto ao Comitê de 
Auditoria estabelecido pelo Conselho de Administração da Companhia, que orienta e 
supervisiona a Administração na condução deste processo. 
 

36.1 Classificação contábil e valores justos 
Devido a natureza dos saldos, pressupõe-se que o valor justo dos saldos de instrumentos 
financeiros da Companhia estejam próximos aos seus valores contábeis. 
 
A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos 
financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre o 
valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil é 
uma aproximação razoável do valor justo. 
 

(i) Controladora 
 

    Valor contábil e Valor Justo 

    

 
Valor justo 

por meio do 
resultado   

Custo 
amortizado   

Outros passivos 
financeiros   Total 

Em 31 de dezembro de 2018                 
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo                 
 Contas a receber de clientes   -   346.141   -   346.141 
 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e bancos   -   14.033   -   14.033 
 Caixa e equivalentes de caixa - Aplicações 
financeiras   36.146   -   -   36.146 
                  
    36.146   360.174   -   397.320 
                  
Ativos financeiros mensurados ao valor justo                 
 Instrumentos financeiros derivativos - Swap   2.769   -   -   2.769 
                  
    2.769   -   -   2.769 
                  
Passivos financeiros mensurados ao valor justo                 
 Instrumentos financeiros derivativos - Swap   1.041           1.041 
                  
    1.041           1.041 
                  
Passivos financeiros não mensurados ao valor justo                 
Empréstimos e financiamentos   -   -   303.613   303.613 
Fornecedores   -   179.639   -   179.639 
                  
    -   179.639   303.613   483.252 
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    Valor contábil e Valor Justo 

    

 
Valor justo 

por meio do 
resultado   

Empréstimos e 
recebíveis   

Outros passivos 
financeiros   Total 

Em 31 de dezembro de 2017                 
Ativos financeiros não mensurados ao valor 
justo                 
 Contas a receber, líquido   -   341.472   -   341.472 
 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e bancos   -   14.086   -   14.086 
 Caixa e equivalentes de caixa - Aplicações 
financeiras   43.951   -   -   43.951 
                  
    43.951   360.296   -   404.271 
                  
 
 
Passivos financeiros mensurados ao valor justo                 
 Swaps   1.098   -   -   1.098 
                  
    1.098   -   -   1.098 
                  
Passivos financeiros não mensurados ao valor 
justo                 
Empréstimos e financiamentos   -   -   342.396   342.396 
Partes relacionadas - mútuo   -   -   101.357   101.357 
Fornecedores   -   -   144.099   144.099 
                  
    -   -   587.582   587.582 

 
(ii) Consolidado 

 
    Valor contábil e Valor Justo 

    

 
Valor justo 

por meio do 
resultado   

Custo 
amortizado   

Outros passivos 
financeiros   Total 

Em 31 de dezembro de 2018                 
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo                 
 Contas a receber de clientes   -   397.540   -   397.540 
 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e bancos   -   38.032   -   38.032 
 Caixa e equivalentes de caixa - Aplicações 
financeiras   23.418   -   -   23.418 
                  
    23.418   435.572   -   458.990 
                  
Ativos financeiros mensurados ao valor justo                 
 Instrumentos financeiros derivativos - Swap   2.769   -   -   2.769 
                  
    2.769   -   -   2.769 
                  
Passivos financeiros mensurados ao valor justo                 
 Instrumentos financeiros derivativos - Swap   1.041           1.041 
                  
    1.041           1.041 
                  
Passivos financeiros não mensurados ao valor justo                 
Empréstimos e financiamentos   -   -   303.959   303.959 
Fornecedores   -   204.490   -   204.490 
                  
    -   204.490   303.959   508.449 
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    Valor contábil e Valor Justo 

    

Valor 
justo por 
meio do 

resultado   
Empréstimos e 

recebíveis   

Outros 
passivos 

financeiros   Total 
                  
Em 31 de dezembro de 2017                 
                  
Ativos financeiros não mensurados ao 
valor justo                 
 Propriedades para investimentos   -   145.238   -   145.238 
 Contas a receber, líquido   -   341.472   -   341.472 
 Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e 
bancos   -   18.824   -   18.824 
 Caixa e equivalentes de caixa - 
Aplicações financeiras   43.975   -   -   43.975 
                  
    43.951   505.334   -   549.509 
                  
Passivos financeiros mensurados ao 
valor justo                 
 Swaps   1.098   -   -   1.098 
                  
    1.098   -   -   1.098 
                  
Passivos financeiros não  
 mensurados ao valor justo                 
Empréstimos e financiamentos   -   -   342.396   342.396 
Partes relacionadas - mútuo   -   -   101.357   101.357 
Fornecedores   -   -   144.099   144.099 
                  
    -   -   587.582   587.582 

 
O efeito da aplicação inicial do CPC 48 nos instrumentos financeiros da Companhia está descrito 
na nota explicativa 3. Devido ao método de transição escolhido, as informações comparativas não 
foram reapresentadas para refletir os novos requerimentos. 
 

39 Cobertura de seguros 
A Companhia adota política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
montantes considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade.  
 
 

* * * 
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