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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 
 
Aos  
Acionistas e Administradores da 
UNIX SAÚDE S/A  
Salvador-Bahia 
 
Opinião sem ressalva 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da UNIX SAUDE S/A, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial da UNIX 
SAUDE S/A, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis as entidades supervisionadas pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS. 

  
 
Base para opinião  
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas Responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Operadora, 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. 
 
 
Outros Assuntos   
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior.  
 
As Demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
apresentadas para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros auditores 
independentes, cujo parecer datado de 25 de março de 2021, sem modificação, continha 
ênfase intitulada “Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeira – TAOEF” 
que versava sobre o arquivamento em 19/09/2019, do processo administrativo nº 



 
 

 

33910.010694/2017-36, através do Ofício nº: 57/2019/COPAEF/GEAES/GGAER/DIRAD-
DIOPE/DIOPE, após a operadora cumprir todas as exigências do aludido Termo, dado o 
saneamento das anormalidades econômico-financeiras. 
 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 
do auditor.  
 
A administração da Operadora é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. 

  
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório.   
     
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito.  
  
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis. 
  
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.  
  
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Operadora continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Operadora ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  
  
Os responsáveis pela governança da Operadora são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  
 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis.  
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de 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 contábeis.  
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso:  

  

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de 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 Operadora.  

 

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

  

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

  
 
 



 
 

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela 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. 

 
  

Salvador, 28 de março de 2022. 
 
 

 
 

 
AFM AUDITORES INDEPENDENTES S/S PAULO LUIZ RIBEIRO ANDRADE 
CRC-BA-1.269 Contador  
 CRC-BA-16.409/O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

QUADRO I
UNIX SAÚDE S/A

ATIVO 2021 2020

ATIVO CIRCULANTE 10.990.111     11.655.666     

Disponível 226.837          960.905          

Realizável 10.763.275     10.694.761     

 Aplicações Financeiras 9.916.573       10.355.041     

   Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 3.216.739       1.917.259       

   Aplicações Financeiras Livres 6.699.833       8.437.783       

 Créditos tributários 119.852          19.352            

 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 565.233          196.749          

   Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 565.233          196.749          

Bens e Títulos a Receber 161.617          123.619          

ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.085.343       4.162.158       

Realizável a Longo Prazo 275.939          166.651          

Depósitos Judiciais e Fiscais 275.939          166.651          

Imobilizado 3.729.152       3.993.482       

Imóveis e uso Próprio 3.120.000       3.280.000       

 Imóveis Hospitalares/Odontológicos 3.080.000       3.240.000       

 Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos 40.000            40.000            

Imobilizado de Uso Próprio 246.446          336.695          

 Imobilizado - Hospitalares/Odontológicos 139.739          161.997          

 Imobilizado - Não Hospitalares/Odontológicos 106.708          174.698          

Imobilizações em curso 87.605            87.605            

Outras imobilizações 275.100          289.181          

Intangível 80.252            2.025              

Total do Ativo 15.075.454     15.817.824     

      (as notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

Em reais

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

QUADRO I (FL 02)

UNIX SAÚDE S/A

Em reais

PASSIVO 2021 2020

PASSIVO CIRCULANTE 8.594.453      7.024.281      

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 5.293.830       3.573.709      

  Provisões de Prêmios / Contraprestações 1.253.926       1.223.346      

    Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 1.253.926       1.223.346      

  Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para SUS 2.605.627       1.603.915      

  Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para Outros  

Prestadores de Serviços Assistenciais 1.370.146       740.664         

  Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados 

(PEONA) 64.131            5.785             

Provisão para ações judiciais 19.528            64.528           

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2.519.216       2.326.191      

Empréstimos e Financiamentos a Pagar 118.656          345.892         

Débitos Diversos 643.223          713.961         

PASSIVO  NÃO CIRCULANTE 1.383.288       1.377.279      

Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para SUS 351.698          -                 

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 927.064          1.377.279      

Empréstimos e Financiamentos a Pagar 104.526          -                 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.097.713      7.416.263      

Capital Social 15.115.690    15.115.690    

Prejuízos Acumulados (10.017.977)   (7.699.427)     

Total do Passivo 15.075.454      15.817.824    

      (as notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUADRO II

UNIX SAÚDE S/A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em reais

2021 2020

Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de 

Assistência à Saúde 29.101.968     26.069.639   

Receitas com Operações de Assistência à Saúde 30.359.378     27.383.222   

  Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 30.359.378     27.383.222   

(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da 

Operadora (1.257.410)      (1.313.583)    

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (21.568.007)    (13.813.005)  

Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados (21.509.661)    (13.817.514)  

Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (58.346)            4.508            

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE 7.533.961       12.256.633   

Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de 

Saúde da Operadora 431.191          338.306        

  Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 431.191          338.306        

(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde (11.364)           (9.579)           

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (2.204.013)      (2.313.285)    

  Provisão para Perdas Sobre Créditos (2.204.013)      (2.313.285)    

RESULTADO BRUTO 5.749.775       10.272.076   

Despesas de Comercialização (508.085)         (412.724)       

Despesas Administrativas (7.535.116)      (6.379.604)    

Resultado Financeiro Líquido (25.125)           (604.950)       

Receitas Financeiras 608.430          193.146        

Despesas Financeiras (633.555)         (798.096)       

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES (2.318.550)      2.874.796     

Imposto de Renda -                  (588.533)       

Contribuição Social -                  (218.352)       

Resultado líquido do exercício (2.318.550)      2.067.911     

        (as notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis)  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

QUADRO III

UNIX SAÚDE S/A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

Em reais

2021 2020

Resultado do exercício (2.318.550)   2.067.911

Outros resultados abrangentes -                   -                    

Total dos resultados abrangentes (2.318.550)   2.067.911

           (as notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUADRO IV

UNIX SAÚDE S/A

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO EM 31 DE

DEZEMBRO

Em reais

Capital Prejuizos 

social Acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2020 15.115.690    (9.767.338)       5.348.352       

Lucro do exercicio -               2.067.911        2.067.911       

Saldos em 31 de dezembro de 2020 15.115.690    (7.699.427)       7.416.263       

Prejuízo do exercicio -               (2.318.550)      (2.318.550)     

Saldos em 31 de dezembro de 2021 15.115.690    (10.017.977)     5.097.713       

        (as notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUADRO V

UNIX SAÚDE S/A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM

31 DE DEZEMBRO

Em reais

2021 2020

Atividades Operacionais

Recebimento de planos de saúde (+) 29.001.979     26.441.690    

Resgate de Aplicacao financeira 37.143.388     11.972.357    

Recebimento de juros de aplicacao financeira (+) 1.176.657       224.828         

Pagamentos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde (-) (20.181.206)    (14.722.689)   

Pagamentos de comissões (-) (508.085)        (412.724)       

Pagamentos de pessoal e beneficios (-) (1.994.280)     (1.860.732)     

Pagamentos serviços de terceiros (-) (1.635.970)     (1.084.446)     

Pagamentos de tributos (-) (4.231.697)     (2.977.458)     

Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (160.407)        (25.354)         

Pagamento de Aluguel (-) (176.222)        (191.606)       

Pagamento de promoção/publicidade (-) (487.917)        (350.141)       

Aplicações Financeiras (-) (29.569.546)    (15.386.884)   

Outros pagamentos operacionais (-) (7.603.468)     (899.864)       

Fluxo líquido das atividades operacionais 773.228         726.976         

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado (14.082)          (387.289)       

Pagamento de Aquisição de Ativo Intangível (91.196)          -                

Fluxo líquido das atividades de invstimentos (105.278)        (387.289)       

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Recebimento de Empréstimos/financiamentos -                338.000         

Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos (140.209)        (66.690)         

Pagamentos de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing (-) (41.903)          (62.692)         

Outros pagamentos da atividade de financiamento (537.665)        (515.923)       

Fluxo líquido das atividades de financiamentos (719.777)        (307.305)       

(Redução) aumento liquido do caixa e equivalentes de caixa (51.827)          32.382          

DEMONSTRACAO DA VARIACAO DE CAIXA E EQUIVALENTES

DE CAIXA:

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 278.664         246.282         

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 226.837         278.664         

(51.827)          32.382          

       (as notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis)  



 
 

 

UNIX SAUDE S/A 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020. 
Em reais 
 
 
1. Informações Gerais 
 
A UNIX SAUDE S/A foi constituída em 20/03/2009, como Sociedade Empresária por 
cotas de responsabilidade limitada, conforme registro na Junta Comercial da Bahia -  
JUCEB sob protocolo 09/080311-6, com sede na cidade de Salvador, Capital do Estado 
da Bahia, e tem sua sede na Rua Arquimedes Gonçalves, nº 219, Bairro Nazaré, CEP 
40.050-300 
 
Através da autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde - ANS em 27 de 
outubro de 2011, A UNIX SAUDE S/A, passou a funcionar como Operadora de Planos 
de Assistência à Saúde. 
 
Conforme 11ª alteração contratual com seu registro na Junta Comercial do Estado da 
Bahia – JUCEB sob nº 29300038474 datado de 20/08/2020, houve a transformação de 
Sociedade Empresária Ltda, para Sociedade Anônima, com prazo de duração 
indeterminado, transformação das cotas em ações, além da alteração do objeto social 
que passa a ser de: 
 
a) A prestação de serviços médicos e hospitalares; e 

 
b) A comercialização de Planos de Saúde Médicos em todo o território nacional, e em 

todas as modalidades previstas pela legislação pertinente, incluindo a prestação de 
serviços de gerenciamento e apoio à gestão de saúde, planejamento, organização e 
operação de planos de saúde, inclusive a atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares, atividades de atendimento hospitalar, 
exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências, além  de preparação 
de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, tais como: 
atendimento ao cliente para recebimentos, cancelamentos, alterações de dados 
cadastrais, autorizações, novas adesões, inclusão de adicionais ao contrato, 
reclamações e esclarecimentos de dúvidas, com as seguintes codificações das 
atividades econômicas principal e secundárias: 

 
➢ Código 6550-2/00 - Planos de saúde; 
 
➢ Código 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de 

apoio administrativo não especificados anteriormente; 
 
➢ Código 8610-1/01 – Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro 

e unidades para atendimentos a urgências; 
 
➢ Código 610-1/02 – Atividade Médico Ambulatorial com Recursos para Realização 

de Exames Complementares; e 
 
➢ Código 8660-7/00 – Atividades de apoio à gestão de saúde.  



 
 

 

 
2. Resumo das Principais Políticas Contábeis 
 
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
contábeis estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 
 
2.1 Base de Apresentação 
 
As Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 foram preparadas e 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
observando as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404/76, 
incluindo as alterações geradas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nas normas da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos pronunciamentos, nas orientações 
e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 
 
A escrituração contábil, o modelo de apresentação, bem como o plano de contas 
seguem a regulamentação e critérios editados na Resolução Normativa da ANS nº 
435/2018. Eles evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações contábeis, que estão consistentes com as utilizadas pela Administração 
na sua gestão. 
 
A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, conforme modelo 
padrão determinado pela ANS. A conciliação da atividade operacional pelo método 
indireto está demonstrada na nota explicativa nº 21. 
 
A autorização para a conclusão das demonstrações contábeis foi dada pela 
administração em 28 de março de 2022. 
 
2.2 Disponível 
 
Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários de livre 
movimento. As contas garantidas, quando utilizadas, são demonstradas no balanço 
patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante. (Vide nota explicativa nº 3). 
 
2.3 Aplicações Financeiras 
 
As aplicações financeiras estão classificadas na categoria aplicações reconhecidas 
contabilmente pelo seu valor justo e estão segregadas entre aplicações garantidoras de 
provisões técnicas e aplicações livres, sendo as aplicações garantidoras divididas entre 
lastro e vínculo, conforme determinação da Agência Nacional da Saúde Suplementar 
(ANS). (Vide nota explicativa nº 4). 
 
As aplicações financeiras estão sendo classificadas no ativo circulante por opção da 
gestão em utilizá-las e por possuírem prazo mínimo de 180 dias para resgate, contados 
da data da aplicação. 
 
 
 



 
 

 

2.4 Contraprestações Pecuniárias a Receber 
 
São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de 
operações de planos de assistência à saúde. A provisão para perdas sobre créditos de 
contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber de beneficiários com títulos 
vencidos há mais de 90 (noventa) dias, para planos coletivos, e há mais de 60 
(sessenta) dias, para planos individuais. A administração da entidade revisa 
periodicamente o critério de constituição para adequá-la à evolução da inadimplência de 
sua carteira. (Vide nota explicativa nº 5). 
 
2.5 Depósitos judiciais e fiscais 
 
Os depósitos judiciais estão vinculados a processos tributários, cíveis e trabalhistas, em 
discussão judicial, atualizados até o encerramento de cada exercício. 
 
2.6 Imobilizado 
 
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada 
com base no prazo de vida útil estimado dos bens, com base em laudos de avaliação, 
quando aplicável. O item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum 
benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda 
resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da 
venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício 
em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de 
depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma 
prospectiva, quando for o caso. (Vide nota explicativa nº 8). 
 
2.7 Intangível 
 
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial 
ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas  
do valor recuperável, quando aplicável. (Vide nota explicativa nº 9). 
 
2.8 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”) 
 
A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o 
objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo 
constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil 
líquido ao valor recuperável. 
 
2.9 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 
 
São calculadas com base em metodologia atuarial definida por atuário legalmente 
habilitado em NTAP, excetuando-se a provisão de eventos a liquidar que é calculada 
com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente 
recebida pela operadora. (vide nota explicativa nº 10). 
 
 
 



 
 

 

2.10 Empréstimos e Financiamentos 
 
Utilizado para registrar as obrigações da empresa junto a instituições financeiras do 
país, cujos recursos, quando acorre, são destinados para financiar imobilizações ou 
capital de giro, e estão segregadas em passivo circulante e passivo não circulante 
conforme prazo de vencimento. (vide nota explicativa nº 12). 
 
2.11 Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente 
 
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os 
impostos correntes. (vide nota explicativa nº 13). 
 
As obrigações de imposto de renda, contribuição social e demais tributos e contribuições 
são calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente. 
 
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro real e 
atingindo os limites previstos na legislação acrescida do adicional de 10%. A 
contribuição social é provisionada à alíquota de 9% do lucro contábil ajustado, conforme 
legislação em vigor. 
 
Para o exercício de 2021, devido ao prejuízo fiscal, não foram apurados os tributos 
supramencionados. 
 
2.12 Passivos Contingentes e Obrigações Legais 
 
2.12.1 Passivos Contingentes 
 
São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. 
 
Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em 
nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são 
provisionados nem divulgados; 
 
2.12.2 Obrigações Legais 
 
São registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de 
êxito, de processos em que a Operadora questionou a inconstitucionalidade de tributos. 
 
2.13 Outros Ativos e Passivos (Circulante e Não Circulante) 
 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Operadora e seu custo ou valor puder 
ser mensurado com segurança. 
 
Um passivo é reconhecido quando a Operadora possui uma obrigação legal ou é 
constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. 
 



 
 

 

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. 
 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. 
 
2.14 Reconhecimento da Receita e Respectivos Custos 
 
2.14.1 Receitas 
 
Por determinação da ANS, são classificados como “contraprestações efetivas de planos 
de assistência à saúde” o resultado líquido dos ingressos (receitas), deduzidas as 
variações das provisões técnicas, os abatimentos, cancelamentos e restituições, 
registradas por período de implantação do plano, natureza jurídica da contratação, 
modalidade de cobertura e pelo valor correspondente ao rateio diário do período de 
cobertura do risco.  
 
2.14.2 Custos 
 
Os Eventos Conhecidos ou Avisados são apropriados à despesa, considerando-se a 
data de apresentação da conta médica, ou do aviso pelos prestadores, pelo seu valor 
integral, no primeiro momento da identificação da ocorrência da despesa médica, 
independentemente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de 
intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da 
análise preliminar das despesas médicas. O fato gerador da despesa é o atendimento 
ao beneficiário. Naqueles casos em  que esse atendimento ocorrer sem o conhecimento 
da Operadora, o reconhecimento da despesa se dá com a constituição da Provisão 
Técnica específica (PEONA), nos moldes da regulação em vigor. 
 
2.15 Estimativas Contábeis 

 
Na elaboração das demonstrações contábeis, se faz necessário utilizar estimativas para 
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Por conseguinte, os resultados 
reais podem apresentar variações em relação às estimativas. Determinadas 
mensurações necessitam do julgamento da Administração no processo de registro de 
estimativas contábeis. Entre os ativos e passivos significativos que estão sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem as contas a receber, os tributos a recuperar, o 
valor recuperável do ativo imobilizado, provisão para contingências tributarias, 
trabalhistas e cíveis e provisões técnicas. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. 
 
A Operadora Unix Saúde S/A revisa as estimativas e premissas pelo menos, 
anualmente. 
 
 
 
 
 



 
 

 

2.16 Instrumentos financeiros 
 
2.16.1 Ativos financeiros 
 
2.16.1.1 Classificação 
 
A Operadora classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias: mensurados ao 
valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis. A classificação depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina 
a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 
 
a) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 
 

Os ativos financeiros a valor justo por meio de resultado são ativos financeiros 
mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria no caso 
de aquisição, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos financeiros 
são classificados como ativos circulantes. 

 
b) Empréstimos e recebíveis 
 

Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos 
fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo e são incluídos 
como ativo circulante. Os empréstimos e recebíveis da Operadora compreendem 
“disponível” e “créditos de operações com planos de assistência à saúde relacionados 
ou não relacionados com planos de saúde da operadora” 

. 
2.16.1.2  Reconhecimento e mensuração 
 
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de 
negociação - data na qual a Operadora se compromete a comprar ou vender o ativo. Os 
ativos financeiros são, inicialmente, mensurados pelo valor justo, acrescido dos custos 
da transação para todos os ativos financeiros não classificados pelo valor justo por meio 
do resultado. 
 
Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos 
investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde 
que a Operadora tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da 
propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são 
contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos, financiamentos e recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. A 
Operadora opera basicamente títulos de liquidez imediata no grupo de ativos financeiros 
mensurados ao valor justo, os quais não divergem de seu valor de mercado. 
 
2.16.1.3 Impairment de ativos financeiros 
 
2.16.1.3.1 Ativos mensurados ao custo amortizado 
 
A Operadora avalia no final de cada exercício se há evidência objetiva de que o ativo 
financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos 



 
 

 

financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há 
evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após 
o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) 
de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou 
grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. 
 
Os critérios que a Operadora usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda 
por impairment incluem: 
 
a) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; 
 
b) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou 

principal; 
 
c) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira; 

ou 
 
d) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às 

dificuldades financeiras. 
 
A Operadora mensura o impairment com base na diferença entre o valor contábil dos 
ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de 
juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o 
valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. 
 
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da Operadora se aproximam dos 
seus valores justos. 
 
A Unix Saúde S/A não operou com instrumentos financeiros derivativos, ou outros 
instrumentos especulativos no exercício de 2021. 
 
2.17 Gestão de risco 
 
2.17.1 Fatores de risco 
 
As atividades da Operadora a expõem a alguns riscos financeiros: risco de crédito, risco 
de liquidez e mercado. A gestão de risco financeiro busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro da Operadora. 
 
A gestão de risco é realizada pela Diretoria que estabelece princípios para a gestão de 
riscos financeiros bem como para áreas específicas como risco de crédito, uso de 
instrumentos financeiros e investimentos de excedentes de caixa. 
 
2.17.1.1 Risco de crédito 
 
O risco de crédito decorre de contas a receber em aberto de clientes de plano de 
assistência à saúde. O departamento financeiro avalia a qualidade do crédito de seus 
clientes, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e outros 
fatores. As vendas para clientes são liquidadas por meio de boleto bancário. 
 



 
 

 

2.17.1.2 Risco de liquidez 
 
A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro. Esse 
departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Operadora 
para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender as necessidades 
operacionais, bem como exigências de garantias determinadas pelo órgão que regula as 
operadoras de saúde, a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
 
A Operadora investe o excesso de caixa gerado em papéis do mercado financeiro, 
escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados, garantindo liquidez para o 
cumprimento das suas obrigações. 
 
2.17.1.3 Risco de mercado 
 
O risco de taxa de juros da Operadora decorre, principalmente, do seu volume de 
aplicações financeiras. Todas as movimentações relacionadas à taxa de juros impactam 
no resultado. 
 
A política da Operadora é de: 
 
a) garantir com aplicações financeiras as provisões técnicas exigidas pela Agência 

reguladora, vinculando-as em favor da ANS nos termos da Resolução Normativa – 
RN 392/2015, e suas alterações; e 

 
b) aplicar o excedente no mercado financeiro buscando as melhores taxas de mercado 

junto às instituições financeiras de 1ª linha. 
 
3. Disponível 
 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Caixa 100.498 100.498 

Numerário e trânsito - 682.241 

Bancos conta movimento 126.339 178.166 

 226.837 960.905 

 
 
4. Aplicações Financeiras 
 

Modalidades Aplicação 31/12/2021 31/12/2020 

Aplicações financeiras livres (I) Renda Fixa  3.216.739   1.917.259  

Aplicações garantidoras das Provisões 
Técnicas (II) 

 
Renda Fixa 

  
6.699.834  

  
8.437.783  

  9.916.573 10.355.042 

 
(I) - As aplicações financeiras livres devem obedecer ao prazo de liquidação até o 
término dos doze meses subsequentes àquele da referida operação; sendo os saldos de 
aplicações ajustados a valor de mercado, quando aplicável, de acordo com a legislação 
em vigor. 
 



 
 

 

(II) - As aplicações garantidoras de provisões técnicas são exigências a serem 
observadas pelas operadoras de planos de saúde para manutenção do seu equilíbrio 
econômico-financeiro, minimizando os riscos de insolvência. 
 
A Resolução Normativa RN nº 392/2015 menciona as aplicações financeiras vinculadas 
à ANS cuja movimentação é bloqueada bem como outros ativos garantidores que têm 
como objetivo o lastro do total das provisões técnicas e os eventos a liquidar. 
 
A partir da publicação desta Resolução Normativa, com efeitos já em 2016, a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS determinou que as Operadoras de Planos de 
Saúde segregassem em linhas específicas das aplicações livres em suas 
demonstrações as aplicações destinadas a garantir o pagamento aos Eventos a Liquidar 
com vencimentos inferiores em até 30 dias, assim como o Ressarcimento ao SUS, estas 
sem bloqueio de movimentação, denominadas “Aplicações Garantidoras”; 
 
 
5. Contraprestações Pecuniárias a Receber 
 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Contraprestações Pecuniárias a Receber   

- Faturas a Receber – Pessoa Jurídica 486.632 423.810 

- Mensalidades a Receber – Pessoa Física 18.261.466 15.751.790 

- Provisão para devedores duvidosos (I) (18.182.865) (15.978.851) 

Total 565.233 196.749 

 
 

 

(I) - Provisão Para Perdas Sobre Créditos (PPSC). A provisão é constituída pelo 
montante devido por beneficiários em atraso há mais de 60 dias (planos individuais) e 90 
dias (planos coletivos), e o cálculo engloba não só as parcelas em atraso, mas também, 
todas as parcelas efetivamente ganhas de um beneficiário que tenha pelo menos uma 
parcela atrasada. 
 
 
6. Bens e Títulos a Receber 
 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Adiantamentos a fornecedores (I) 161.617 123.619 

Total 161.617 123.619 

 
(I) - Referem-se a adiantamentos aos fornecedores de mercadorias e prestadores de 
serviço, que mediante a efetiva entrega do produto ou prestação do serviço, os valores 
são alocados às respectivas contas de Resultado ou Patrimoniais. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7. Depósitos Judiciais e Fiscais – Ativo não circulante 
 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Depósitos Judiciais   

 Processos Fiscais 79.094 44.771 

 Processos Cíveis 175.441 100.476 

 Processos Trabalhistas 21.404 21.404 

Total 275.939 166.651 

 
 
8. Imobilizado 
 
8.1.1 Composição do Imobilizado 
 
O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis, máquinas, 
utensílios e utilizados para a condução dos negócios da Operadora. O imobilizado de 
uso é demonstrado ao custo histórico, reduzido por depreciação acumulada e perdas de 
redução de valor recuperável acumuladas, quando aplicável. Gastos com reformas e 
melhorias que prolongam a vida útil dos bens são incorporados ao custo do ativo 
imobilizado. A depreciação é apropriada com base no prazo de vida útil remanescente 
dos bens conforme taxas fiscais. 
 

31/12/2021 31/12/2020

Imóvel Hospitalar          4.000.000             (920.000)           3.080.000          3.240.000 4%

Terrenos               40.000                         -                  40.000               40.000 -

Máquinas e equipamentos             259.020             (103.781)              155.238             181.140 10%

Equipamentos de processamento de dados             399.677             (340.982)                58.695             113.378 20%

Moveis e utensílios             140.896             (110.956)                29.940               39.228 10%

Instalações                 3.765                 (1.192)                  2.573                 2.949 10%

Imóveis em construção               87.605                         -                  87.605               87.605 

Benfeitorias em imóveis de terceiros             352.037               (76.937)              275.100             289.181 4%

Total          5.283.000          (1.553.848)           3.729.152          3.993.482 

Taxa anual 

de 

Depreciação

Depreciação 

Acumulada
Descrição Custo Líquido Líquido

 

 

8.1.2 Movimentação do Imobilizado 

 

Imóvel Hospitalar          3.240.000                         -                          -             (160.000)       3.080.000 

Terrenos               40.000                         -                          -                        -              40.000 

Máquinas e equipamentos             181.140                         -                          -          (25.901,80)          155.238 

Equipamentos de processamento de dados             113.378                 11.043                        -               (65.726)            58.695 

Moveis e utensílios               39.228                   3.827                        -               (13.115)            29.940 

Instalações                 2.949                        -                    (377)              2.573 

Imóveis em construção               87.605                        -                        -              87.605 

Benfeitorias em imóveis de terceiros             289.181                        -               (14.082)          275.100 

Total          3.993.482                 14.870                        -             (279.200)       3.729.152 

Descrição
Saldo em 

31/12/2020
Adições Baixas Depreciação

Saldo em 

31/12/2021

 

 



 
 

 

9. Intangível 
 
9.1.1 Composição do Intangível 
 

31/12/2021 31/12/2020

Licença de uso de software            572.043            (491.791)            80.252                2.025 20%

Total            572.043            (491.791)            80.252                2.025 

Descrição Custo
Amortização 

Acumulada
Líquido Líquido

Taxa anual de 

amortização

 

9.1.2 Movimentação do Intangível 

Licença de uso de software                2.025                91.196                    -               (12.969)              80.252 

Total                2.025                91.196                    -               (12.969)              80.252 

Descrição
Saldo em 

31/12/2020
Adições Baixas Amortização

Saldo em 

31/12/2021

 

 
10. Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 
 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

- Provisão Para Eventos a Liquidar (I) 1.370.146 740.664 

- Provisão Para Eventos Ocorridos e Não Avisados (II) 64.131 5.785 
- Provisão de prêmios/contraprestações não ganhas (III) 1.253.927 1.223.346 

- Provisão Para Eventos a Liquidar – SUS (IV) 2.605.626 1.603.914 

Total 5.293.830 3.573.709 

 
(I) O Registro contábil da provisão para garantia de eventos indenizáveis líquidos já 

ocorridos e avisados, é realizado pelo valor integral informado pelo prestador ou 
beneficiário no momento da apresentação da cobrança às operadoras. 

  
(II) Provisão constituída de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução 

Normativa-RN nº 393/2015, expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS, destinada a fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e 
que não tenham sido registrados contabilmente, apurada com base em metodologia 
contida em Nota Técnica Atuarial, informada através do Ofício nº  
1078/2018/COAOP/GEAOP/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE, datado de 16/08/2018 
expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, correspondendo em 
31 de dezembro de 2021 à totalidade da provisão exigida, conforme regras previstas 
no mencionado dispositivo normativa, e inclui o PEONA SUS, assim a operadora 
opta pela contabilização escalonada pela regra 1/13 iniciando-se em dezembro de 
2021, no valor provisionado de R$ 59.266,89, conforme descrito na nota explicativa 
nº 17. 
 
Atuária Responsável: Beatriz Resende Rios da Mata – MIBA 1474  
PLURALL CONSULTORIA Soluções e Estratégias em Saúde Suplementar – CIBA 83  

 
(III) Conforme Resolução Normativa ANS nº 314 de 23 de novembro de 2012, a partir de 

janeiro de 2013, a provisão de prêmio/contraprestação não ganha (PPCNG), 
compreende a apropriação das contraprestações e dos prêmios em preço 
preestabelecido pelo valor correspondente ao rateio diário — pro rata die — do 



 
 

 

período de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro dia de 
cobertura. O cálculo da PPCNG deve apurar a parcela de prêmios não ganhos 
relativos ao período de cobertura do risco. 

 
(IV) Provisão para ressarcimento ao SUS, criado pelo artigo 32 da Lei nº 9.656/1998 e 

regulamentado pelas normas da ANS, é a obrigação legal das operadoras de planos 
privados de assistência à saúde de restituir as despesas do Sistema Único de Saúde 
no eventual atendimento de seus beneficiários que estejam cobertos pelos 
respectivos planos. 

 

 

11. Provisão para Ações Judiciais  
 

A Operadora realiza periodicamente uma avaliação de seus riscos contingenciais, com 
base nos fundamentos jurídicos, econômicos, tributários e contábeis. A avaliação desses 
riscos objetiva classificá-los da melhor forma segundo as chances de ocorrência de sua 
exigibilidade. Com isso, a Operadora provisiona a totalidade dos processos classificados 
com risco de perda provável, a qual considera suficiente para cobrir eventuais perdas 
processuais. O saldo provisionado está demonstrado a seguir: 
 

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020 

Provisão para ações judiciais – Cíveis (I) 19.528 64.528 

Total 19.528 64.528 

 
(I) - Referem-se a questões contratuais, tais como: carência, cancelamentos, exclusão  
de cobertura e doenças preexistentes; 
 
A operadora não está envolvida como parte ré em causas judiciais classificadas pelos 
seus assessores jurídicos com estimativa de perda provável, motivo pelo qual a 
administração não contabilizou no exercício de 2021, provisão para fazer face a 
prováveis perdas.  
  
 
12. Tributos e Encargos Sociais a Recolher 
 

Referem-se a Impostos e Contribuições de ordem Municipal e Federal, retidos de 
terceiros ou sobre apuração de receitas, conforme composição a seguir: 
 



 
 

 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ corrente -                    130.115         

Contribuição Social s/ Lucro Líquido - CSLL corrente -                    49.676           

Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher 493.908         85.609           

Contribuições previdenciárias a recolher 126.179         142.210         

FGTS a recolher 44.909           46.044           

COFINS a recolher 144.459         318.674         

Outros impostos e contribuições a recolher 197                197                

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de funcionários 8.014             15.377           

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de terceiros 24.340           44.148           

Imposto Sobre Serviços - ISS retido a recolher 10.577           118.295         

Contribuição previdenciária retida de terceiros 63                  62                  

Outros tributos a recolher (III) 215.038         197.712         

Sub-total 1.067.684      1.148.119      

Parcelamentos:

Parcelamento de IRPJ a recolher (II) 475.148         401.930         

Parcelamento de CSLL a recolher (II) 103.592         75.638           

Parcelamento de ISS a recolher (I) -                    487.250         

Parcelamento de COFINS a recolher (II) 323.458         25.625           

Parcelamento de PIS a recolher (II) 214.341         2.887             

Parcelamento de Contribuição previdenciárias a recolher (II) 103.731         63.274           

Parcelamentos de  outros tributos a recolher 231.262         121.468         

Sub-total 1.451.532      1.178.072      

Total - Circulante 2.519.216      2.326.191      

Descrição 31/12/2020 31/12/2020

Parcelamento de IRPJ a recolher (II) 355.206         617.633         

Parcelamento de CSLL a recolher (II) 164.643         248.255         

Parcelamento de ISS a recolher (I) 11.456           56.017           

Parcelamento de COFINS a recolher (II) 10.677           36.303           

Parcelamento de Contribuição previdenciárias a recolher (II) 136.126         179.182         

Outros parcelamentos tributários 248.956         239.889         

Total - Não Circulante 927.064         1.377.279       
 
(I) - Parcelamento de Impostos sobre Serviços: As Leis nº 8.422/2013 e n° 16.097/14, 
instituíram o Programa de Parcelamento Administrativo de Débito – PAD e o Programa 
de Parcelamento Incentivado - PPI respectivamente, no Município de Salvador. 
Referem-se a programas de parcelamentos para os contribuintes que desejem 
regularizar os débitos tributários e não tributários, constituídos ou não, inclusive inscritos 
em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em relação a fatos geradores ocorridos até 
31.12.2014; A UNIX Saúde S/A aderiu aos parcelamentos supracitados se mantendo 
regular nos pagamentos das parcelas. 
 
(II) - Parcelamento de Tributos Federais: Refere-se a tributos federais constituídos 
junto à Receita Federal do Brasil, parcelados conforme lei n° 12.996 de 18 de junho de 
2014 e consolidados conforme a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.064, que trata dos 
procedimentos para consolidação de débitos pagos com prejuízo fiscal ou base de 
cálculo negativa da CSLL. A consolidação do parcelamento envolveu os débitos 



 
 

 

administrados pela RFB e pela PGFN concedendo o abatimento de montantes de 
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL os quais puderam ser utilizados para 
liquidação de multas e juros moratórios. A Unix Saúde S/A aderiu ao parcelamento em 
25/08/2014 no qual o parcelamento foi firmado em 60 parcelas mensais e sucessivas, 
corrigidas pela taxa SELIC   
 
(III) – Outros tributos a recolher: Refere-se a tributos federais, retidos da notas fiscais 
de fornecedores. Considera-se  em especial do CSLL, PIS e da COFINS. 
 

 

13. Empréstimos e Financiamentos 
 

A Operadora contratou operações de empréstimos e financiamentos, objetivando 
basicamente a aquisição de ativos com taxas consideradas normais praticadas no 
mercado, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Empréstimo bancário – capital de giro 201.190 297.762 

Saldo devedor – Banco Itaú S/A 2.536 - 

Empréstimo consignado 9.745 5.875 
Financiamento / Leasing de ativos imobilizados 9.711 42.255 

 223.182 345.892 
 

Circulante 118.656 345.892 

Não circulante 104.526 - 
 223.182 345.892 

 

 

14. Débitos Diversos 
 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020 

Obrigação com pessoal 385.598 366.969 

Fornecedores (I) 216.193 324.883 
Outros débitos a pagar (II) 41.432 22.109 

Total 643.223 713.961 
 

(I) - Representado principalmente por fornecimentos de serviços de manutenção, 
limpeza e materiais administrativos, bens, alimentação, utensílios. 

 
(II) -  Representado por pequenas despesas operacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

15. Ativos Garantidores  
 
Os Ativos Garantidores são disponibilidades, títulos, valores mobiliários e/ou imóveis 
registrados no ativo do balanço patrimonial da Operadora, com o objetivo de lastrear o 
total das provisões técnicas, ou seja, todas as Operadoras deverão ter ativos 
garantidores para lastrear as provisões técnicas exigidas. 
 
Em 31 de dezembro de 2021, a necessidade de lastro da operadora conforme legislação 
da ANS, é de R$ 3.754.526,56, dos quais, a Operadora possui nessa data, suficiência 
de R$ 223.892,48. 
 
 
16. Margem de Solvência  
 
A Margem de Solvência representa a capacidade técnica e financeira líquida da 
Operadora, segundo o volume de riscos assumidos e retidos. A margem de solvência 
corresponde à suficiência do Patrimônio Líquido ajustado por efeitos econômicos, sendo 
determinado pelo patrimônio líquido superior a 20% das contraprestações líquidas dos 
últimos doze meses, ou 33% da média anual dos eventos indenizáveis líquidos dos 
últimos 36 meses, dos dois o maior. 
 
Consiste no patrimônio necessário para fazer frente às oscilações nos custos 
assistenciais dos negócios assumidos. Ela corresponde à suficiência do Patrimônio 
Líquido Ajustado por efeitos econômicos, na forma da regulamentação vigente. 
 
A Operadora de Saúde Unix Saúde S/A em 31 de dezembro de 2021, demonstrava um 
Patrimônio Líquido, após as adições e deduções da IN DIOPE nº 50/2012, no valor de 
R$ 5.017.461,27, e considerando que a Margem de Solvência exigida para aquela data 
é de R$ 6.071.875,63, a Operadora tem uma insuficiência de Patrimônio líquido na 
ordem de R$ 1.054.414,36, conforme exigido pela referida Resolução Normativa para o 
seu segmento, classificação e região de atuação. 

 
 

17. Provisões técnicas - PEONA SUS 
 

Entrou em vigor no ano de 2020 a RN-ANS 442/2018, que dispõe sobre os critérios de 
constituição de Provisões Técnicas a serem observadas pelas Operadoras e institui a 
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados para eventos no SUS – Peona SUS e 
Provisão para Insuficiência de Contraprestações – PIC, que poderão ser constituídas 
gradualmente, de forma linear, ao longo de 36 meses, a partir de janeiro de 2020. 
 
Em 31/12/2021 a Operadora mantém registrado em seu passivo circulante o valor de R$ 
59.266,89 a título de Peona-SUS. 

 
 

18. Eventos e Assistências Médico Hospitalares 
 
A distribuição dos saldos dos Eventos Médicos Hospitalares e Assistência Médico 
Hospitalar durante o exercício, estão demonstrados a seguir: 
 



 
 

 

Cobertura Assistencial com Preço Pré-Estabelecido - Carteira de Planos 
Individuais/Familiares. 
 
Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares pós Lei

Em Reais

Eventos Indenizáveis

Consulta 

Médica Exames Terapias Internações

Outros 

Atendimentos 

Demais 

Despesas Total

Rede Própria

Rede Contratada 19.862.073,44 19.862.073,44

Reembolso

Intercâmbio Eventual

Total Eventos (Conta 411X1102) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.862.073,44 19.862.073,44

Corresponsabilidade Cedida (Conta 31171102) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos por Adesão Pós Lei

Em Reais

Eventos Indenizáveis

Consulta 

Médica Exames Terapias Internações

Outros 

Atendimentos 

Demais 

Despesas Total

Rede Própria

Rede Contratada 15.336,69 15.336,69

Reembolso

Intercâmbio Eventual  

Total Eventos (Conta 411X1104) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.336,69 15.336,69

Corresponsabilidade Cedida (Conta 31171104) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Planos Coletivos Empresariais pós Lei

Em Reais

Eventos Indenizáveis

Consulta 

Médica Exames Terapias Internações

Outros 

Atendimentos 

Demais 

Despesas Total

Rede Própria

Rede Contratada 278.841,66 278.841,66

Reembolso  

Intercâmbio Eventual

Total Eventos (Conta 411X1106) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.841,66 278.841,66

Corresponsabilidade Cedida (Conta 31171106) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral dos Eventos Idenizáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.156.251,79 20.156.251,79  
 
 
19. Imposto de Renda e Contribuição Social 
 
O imposto de renda e a contribuição social devidos do exercício de 2021, são calculados 
com base no Lucro Real Trimestral, com a incidência das alíquotas de 15%, acrescidas 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para imposto de 
renda, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. 
 
Durante o exercício de 2021, a Operadora apenas apurou prejuízos fiscais trimestrais, 
portando não houve fato gerador para apropriação do Imposto de Renda e nem da 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. 

 

 
20. Patrimônio Líquido  
 

O Capital Social em 31 de dezembro de 2021 que é de R$ 15.115.690,00 (quinze 
milhões, cento e quinze mil, seiscentas e noventa reais) está totalmente subscrito e 
integralizado, e está representado por 15.115.690 (quinze milhões, cento e quinze mil, 
seiscentas e noventa) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a 
acionistas domiciliados no país, com a seguinte composição: 
 



 
 

 

Quantidade de ações 

subscritas e 

integralizadas

Ordinárias

31/12/2021

7.557.845 7.557.845 50,00%

7.557.845 7.557.845 50,00%

15.115.690 15.115.690 100,00%

Acionistas

Arthur Costa Santos

Eleonora Maria Costa Santos

Capital 

Social - R$
Participação

 
 
Conforme já mencionado na nota explicativa nº 01, através da 11ª alteração contratual 
registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB em 20/08/2020, a 
Operadora alterou sua natureza jurídica antes Sociedade Empresária Ltda. se 
transformando em Sociedade Anônima, consequentemente transformando as cotas do 
capital social em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
 
As ações ordinárias de emissão da Companhia conferem aos seus detentores o direito a 
voto nas assembleias gerais. 
 
Ao lucro apurado pela Companhia no fim de cada exercício, deverá ser aplicado o 
percentual de 5% antes de qualquer outra destinação na constituição do fundo de 
reserva legal, que não excederá a 20% do capital social, tal como disposto no art. 193 
da Lei nº 6.404/76. 
 
 
21. Conciliação do fluxo de caixa - método indireto 
 
Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de 
planos de saúde devem apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método 
direto. 
 
A legislação vigente determina à Entidade que apresentar a Demonstração do Fluxo de 
Caixa pelo método direto, destaque a conciliação do lucro líquido na demonstração do 
fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais: 
 

Descrição 31/12/2021 31/12/2020

Resultado do Período (2.318.550)      2.067.911        

  Provisões Técnicas de Operações de Assistencia à saude 58.346            (4.508)             

  Provisão para Perdas sobre Créditos 2.204.014        2.313.285        

  Provisão (Reversão) para Contingências (45.000)           64.528            

  Depreciações 279.200          235.735          

  Amortizações 12.969            14.098            

  Despesas de juros/encargos sobre empréstimos 178.253          312.069          

Resultado do Período Ajustado 369.232          4.691.050        

 Diminuição (aumento)  em Ativos Operacionais 1.920.145        (5.383.125)      

 (Diminuição) aumento  em Passivos Operacionais (1.516.149)      1.419.051        

Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais 773.228          726.976          

Ajustes para conciliação do resultado de período com a 

geração/ulitização de caixa da atividades operacionais
2.687.782        2.623.138        

 



 
 

 

22. Seguros 
 
A Empresa 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. As apólices em vigor e os 
prêmios foram devidamente pagos. A Empresa tem um programa de gerenciamento de 
riscos com o objetivo de delimitá-los, buscando no mercado coberturas compatíveis com 
o seu porte e operações. 
 
 
23. Informações Suplementares – COVID-19 
 
Apesar do cenário adverso imposto pela pandemia do COVID-19 durante todo exercício 
de 2021, seja do ponto de vista econômico ou social, as atividades operacionais da 
UNIX Saúde S/A se mantiveram sem impactos financeiros significativos, e  
administração se mantém buscando a preservação do valor justo dos Ativos e Passivos 
e a continuidade dos negócios. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 
Senhores Sócios, 
 

 
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da UNIX SAÚDE SA., relativas ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apli-

cáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, as quais abrangem as 

normas instituídas pela própria Agência e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

– CPC quando referendados pela ANS, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Audi-

tores Independentes. 

 

 

a) Desempenho das Operações, Perspectivas e Planos. 
 
A UNIX SAÚDE SA. apresentou faturamento de R$ 30.821.149,74 no exercício de 2021 (R$ 25.538.502,62 no 

exercício de 2020). Ao longo do exercício de 2021, priorizou a adequação da estrutura administrativa e adequação 

da rede credenciada para as necessidades que foram impostas pelos meses de pandemia e inclusões novas no Rol 

ANS. Implementou a digitalização de processos e comercialização e principalmente a implementação de novas 

modalidades de serviços assistenciais, como exemplo a vídeo consulta. Contratamos novo sistema para a rede pró-

pria, com plataforma digital, visando aprimorar os processos com foco no oferecimento de novas soluções assisten-

ciais e operacionais e serviços aos clientes.  
 
Implantamos novas negociações contemplando previsibilidade nas despesas e garantia de satisfação dos clientes, 

consolidamos a adequação da empresa á LGPD e iniciamos a adequação da operadora a qualificação dos controles 

internos e governança. 

 
b) Evolução do Resultado do Exercício  

 
O prejuízo do exercício de 2021 atingiu R$ 2.318.550 (lucro de R$ 2.067.911 no exercício de 2020), apresentando 

decréscimo de 212,12%. Resultado do expressivo aumento das despesas assistenciais em virtude do represamento 

da utilização no período pandêmico, o acréscimo das novas coberturas no Rol ANS e os tratamentos às sequelas 

COVID 19 que perdurou por todo o ano de 2021, impactaram, significativamente, no aumento da sinistralidade. 
 

c) Política de Distribuição de Lucros 
 
Quando da apuração do lucro no exercício, os sócios terão direito a receber distribuição proporcional as suas quotas 

partes. No exercício de 2021 em função do prejuízo de R$ 2.318.550 não haverá distribuição de lucros aos sócios.  

 
 

d) Principais Ações Estratégicas Realizadas  

 

Implantação de sistemas operacionais para melhoria dos processos administrativos, controles internos e elaboração 

de indicadores para garantia da segurança e celeridade à gestão; 



 

 

 

 

 

 

 

Implantação de projetos novos incluindo a digitalização de processos operacionais e assistenciais com plataforma 

digital e prontuário integrado, visando o oferecer segurança aos beneficiários da UNIX, objetivando fidelizar o 

beneficiário melhorando o padrão de atenção à saúde e garantindo o atendimento nos momentos de isolamento 

social; 

Implantação de novas negociações baseadas em previsibilidade de despesas e em indicadores de qualidade assis-

tencial; 

Negociação e aquisição de materiais e medicamentos de alto custo direto com os fornecedores; 

Negociações com a Rede Prestadora para diminuição do prazo de aviso dos atendimentos realizados e alinhamento 

das práticas para diminuição das glosas melhorando a satisfação da relação Operadora e prestadores da rede creden-

ciada. 

 
 

e) Gerenciamento de Riscos operacionais, de crédito, de mercado, de subscrição, e de liquidez.  

 

Através de sua administração a operadora, em linha com os modelos adotados no mercado nacional e em atendi-

mento à legislação vigente, realiza monitoramento dos riscos possibilitando uma visão integrada na gestão de riscos 

e o alinhamento com o mercado.  

Elaboração de normas e manuais de procedimentos internos de risco de crédito da operadora para iniciar sistemática 

de mensuração do risco de crédito das pessoas jurídicas para contratação de planos 

de saúde. 
 

 
f) Governança Corporativa 

 
Em linha com as melhores práticas de governança, com base nos princípios de equidade e transparência na prestação 

de contas, busca permanentemente a eficiência dos modelos de gestão voltados a estimular a excelência dos proces-

sos, estruturas e mecanismos de monitoramento dos controles, visando assegurar melhoria na tomada de decisões e 

resguardar que as ações sejam norteadas de clareza e revestidas de adequada segregação de função.  
 
Fundamentado nesse modelo de atuação e objetivando potencializar a capacidade de formulação estratégica, a ope-

radora proporciona constantes ajustes resguardando os mais elevados padrões éticos e de responsabilidade. A ope-

radora atua respeitando o Código de Ética e de Conduta profissional, visando manter um canal de comunicação, 

objetivando recepcionar informações sobre violações aos princípios contidos no Código, demonstrando o compro-

misso constante em traçar, com clareza, as diretrizes e responsabilidades que devem pautar a atuação e orientar a 

conduta cotidiana dos profissionais que integram a operadora. 
 

 
g) Sistema de Controles Internos 

 
Com base no interesse da operadora em se adequar as novas normas da ANS com relação ao Capital Baseado em 

Risco e na política definida e visando atender às determinações legais sobre o tema, a operadora prosseguiu com a 

o aperfeiçoamento dos seus instrumentos e implantações que integram o Sistema de Controles Internos. Além disso, 

realizou parametrizações do sistema operacional para disponibilização de análise qualitativa dos relatórios de 

controles internos. 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

h) Sistema de Prevenção à Fraude  

 
A UNIX SAÚDE SA. mantém-se vigilante em desestimular, prevenir, detectar e combater ocorrências que possam 

caracterizar indícios de cometimento de fraudes de qualquer natureza, assim como em minimizar riscos operacionais, 

legais e reputacionais aos quais a operadora possa estar sujeita, caso venha a ser envolvida em tentativas para 

negócios ou práticas de fraudes.  
 

 
i) Segurança da Informação  

 
A informação é um dos elementos do negócio mais importante para a operadora. O zelo pela informação, no que 

tange a sua disponibilidade, integridade e confidencialidade, tem sido uma meta constante da governança da 

informação. Nessa linha, é realizada a análise das normas e dos regulamentos de caráter interno e externo, que 

incidem em alterações nas instruções, riscos e controles de Segurança da Informação.  

No ano de 2021 foi consolidado a implantação do DPO para garantir a conformidade da empresa com a LGPD – 

Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

 
j) Perspectivas e Planos da Administração para o ano de 2022  

 
Fortalecer o modelo de Porta de entrada para diminuição da sinistralidade e melhoria da qualidade assistencial; 

Aumentar em 30% as novas negociações de CAPTATION/ PREÇO FIXO com parceiros e médicos; 

Realizar campanha de divulgação do plano ambulatorial com foco no cliente idoso; 

Preparar a empresa para cumprimento de 100% das RN 451 e RN 443 ANS 
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