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INFORMATIVO CONTÁBIL

Nº 26 / Ano 01
Dezembro/ 2017

Prezados Clientes

Com a chegada de mais um fechamento anual das demonstrações financeiras,
buscamos também abordar  temas para as "Operadoras de Planos de Saúde".

Por esta razão, informamos a inserção do tema sobe ASPECTOS IMPORTANTES NO
FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DE
2017, permanecendo o tema (antes informado), prorrogado para próxima edição 27.  

Acompanhe a próxima edição 27 com o tema:

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -  Aspectos   Relevantes e
Demonstrações

ASPECTOS IMPORTANTES NO FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DE 2017

– OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE -

Os principais aspectos que requerem atenção, por parte dos profissionais da área contábil
e da administração, das Operadoras de Planos de Saúde são: 

Modelo das DFs a ser utilizadas no fechamento das demonstrações
financeiras e notas explicativas de 2017 e normas contábeis da ANS
relacionadas

O modelo a ser utilizada na elaboração das demonstrações financeiras de 2017 é o
mesmo que foi contemplado na RN 390/15, devendo inserir as atualizações contempladas
na RN 418/16, da ANS, parcialmente transcrita abaixo:

RN 418/16 – Capítulo 1 – Normas Gerais

6.2 As Demonstrações Financeiras compreendem aquelas determinadas pela lei n.º 6.404/1976 e
alterações subseqüentes, e devem ser complementadas por Notas Explicativas, pelo Relatório da
Administração e outros quadros analíticos ou demonstrações financeiras necessários para
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. (gn)

6.3 As Demonstrações Financeiras anteriormente mencionadas, em conjunto com o Relatório dos
Auditores  Independentes, devem ser publicadas na forma da Lei até o dia 31 de março do exercício
subseqüente. (gn)
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6.3.1 A publicação deve ser em conformidade com os modelos padronizados por esta Norma Contábil,
exceto  a Demonstração de Valor Adicionado – DVA, cuja apresentação é facultativa, se for publicada
pode ser por modelo próprio, enquanto a ANS não elaborar um modelo padrão. (gn)

6.3.2 Para efeito de publicação das Demonstrações Financeiras a operadora deverá elaborar e
apresentar a Demonstração de Fluxo de Caixa pelo Método Direto ou Indireto.

6.3.2.1 O relatório de asseguração da DFC pelo método direto emitido pela auditoria independente,
deverá ser enviado eletronicamente, junto com o PPA do 4ª trimestre, quando esse método não for o
escolhido para   a publicação das Demonstrações Financeiras. (gn)

6.3.3 Os modelos previstos nessa norma destinam-se a todo o mercado de saúde suplementar.

6.3.4 As Demonstrações Financeiras devem ser publicadas de forma comparativa com as demonstrações
do exercício anterior.

6.3.5 As operadoras de pequeno porte ficam dispensadas de publicar o Relatório de Auditoria
Independente   e as Demonstrações Financeiras. A dispensa de publicação não exime estas
operadoras da obrigatoriedade de remeter à ANS as Demonstrações Financeiras completas,
acompanhadas do respectivo Relatório dos Auditores independentes e do Relatório
Circunstanciado Sobre Deficiências de Controle Interno, de acordo   com a regulamentação
específica. (gn)

6.3.6 As publicações devem ser feitas na forma disposta no caput e § 2º do art. 289 da Lei nº 6.404, de
15 de  dezembro de 1976, para as operadoras cuja natureza de constituição estejam vinculadas a esta
Lei. Para as demais operadoras, a obrigatoriedade de publicação se restringe ao jornal de grande
circulação no município de localização da operadora. (gn)

6.3.8 As Demonstrações Financeiras completas e o seu respectivo Parecer de Auditoria devem ser
remetidos   à ANS até 15 de abril do exercício subsequente. (gn)

Além das notas explicativas, contendo todas as práticas e políticas contábeis, forma de
apresentação e abertura de todos os saldos das demonstrações financeiras, a ANS
através da RN 418/16, anexo capítulo 1 – Normas Gerais, item 9, detalhou algumas notas
explicativas obrigatórias para atividade de planos de saúde.

Em relação a nota explicativa transcrita no item 9.1.1 da RN 390/15 sobre as informações
de contratos, considerando que a ANS dispensou esta publicação em 2016, é
recomendável que esta nota seja inserida nas notas explicativas de 2017, sendo que
possivelmente a ANS venha exigir esta publicação neste exercício.

 Relatório da Administração

Conforme definiação transcrita no capitulo 1 das normas gerais da RN 418/16,
parcialmente transcrita abaixo, a ANS regulamentou que o relatório da administração é
parte integrante das demonstrações financeiras completas, e neste sentido relacionamos
abaixo os ítens mínimos a ser considerados na elaboração e publicaçaõ do relatório da
administração.

RN 418/16 – Capítulo 1 – Normas Gerais

6.2 As Demonstrações Financeiras compreendem aquelas determinadas pela lei n.º 6.404/1976 e
alterações subseqüentes, e devem ser complementadas por Notas Explicativas, pelo Relatório da
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Administração e outros quadros analíticos ou demonstrações financeiras necessários para
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. (gn)

6.3.7 O Relatório da Administração deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Política de destinação de lucros / superávits / sobras;
b) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na “performance” da
sociedade/entidade e/ou no resultado do exercício;
c) Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto;
d) Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s);
e) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos recursos
alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e prevenção à saúde;
f) Resumo dos acordos de acionistas;
g) Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter, até o vencimento, os títulos e
valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento.
h) Emissão de debêntures;
i) Investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercício.

6.3.7.1 A divulgação das informações contidas nos itens acima não exime as operadoras de planos de
saúde da divulgação de outras que julgarem relevantes.

Pelo novo relatório do auditor é necessário que este relatório seja disponbilizado para
apreciação da auditoria externa, para fins de avaliar se alguma situação constante deste
relatório não encotra adequação com as demonstrações finaceiras, e no caso se
apresentar relevância a auditoria deve mencionar em seu relatório.

Principais aspectos relacionados as normas da ANS que necessitam atenção
da administração na elaboração das demonstrações financeiras de 2017

a. Ativos Garantidores

As Operadoras devem manter ativos garantidores vinculados ou custodiados suficientes
para cobertura da totalidade das provisões técnicas e eventos a liquidar, nos termos da
RN 227/10 e alterações da RN 392/15, 419/16 e 427/17, sendo que em relação ao
ressarcimento ao SUS conforme determina a RN 375/15, a Operadora está desobrigada
de constituir lastro sobre a adimplência dos ABIs, como também em relação ao
parcelamento deferido pela ANS, a partir da 3ª parcela paga.

A apresentação das demonstrações financeiras com insuficiência de ativos garantidores é
um ponto negativo e relevante na ótica da ANS, estando a Operadora sujeita às
penalidades aplicadas pela ANS. 

b. Provisões para Perdas sobre Créditos

Mensalmente as Operadoras devem ajustar os riscos da perda sobre créditos conforme as
regras estabelecidas pela ANS, sendo que no fechamento das demonstrações financeiras
requer uma atenção especial, no sentido de evitar que em 31/12/2017 as provisões
constituídas não sejam suficientes para cobertura da totalidade dos riscos de todos os
créditos a receber classificados nos grupos 123, 124, 1277, 1278, 129, 1318, 1319 etc.,
devendo para tanto observar as regras da RN 418/16 conforme itens 10.2.3 a 10.2.5.

c. Créditos com cooperados relacionados a IN 020/08

Para aquelas Operadoras que ainda possuem créditos relacionados a IN 020/08 devem se
atentarem para as regras estabelecidas pela ANS, através do capítulo 1, normas gerais
itens 8.7.1 e 8.7.2 da RN 418/16, uma vez que os saldos contábeis destes créditos devem
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acompanhar os saldos contábeis do passivo correspondente, tanto nos aspectos
relacionados às amortizações, como as atualizações monetárias. Estes créditos também
precisam estar abertos por cooperado que assumiu estes débitos em assembleia geral.

d. Ativo Imobilizado e Intangível

De acordo com a súmula 18 e IN 47/11, da ANS, as Operadoras de planos de saúde não
podem manter registros contábeis relacionados ao custo atribuído, tanto em relação aos
bens do imobilizado, propriedades para investimento ou custo atribuído pelas
empresas controladas, entretanto em relação às demais definições da NBC TG 27 –
Imobilizado, se aplica integralmente às Operadoras de Planos, sendo que destacamos
dois pontos importantes tais como:

_d.1 - Estimativa da vida útil e valor residual

As Operadoras devem revisar anualmente através de trabalho técnico interno ou
terceirizado, a definição da vida útil e valor residual dos bens do imobilizado, de
conformidade com as regras estabelecidas na NBC TG 27 e exigidas pela ANS através da
RN 418/16.

A definição da vida útil deve levar em conta o tempo em que a Operadora vai utilizar os
bens do imobilizado e somente se aplica valor residual, no caso daqueles bens que são
recuperáveis financeiramente no final da vida útil.

_d.2 -  Impairment

Sempre que a Operadora identificar, a partir de uma análise dos bens do imobilizado, a
presença de qualquer evidência de bens do imobilizado não são recuperáveis por no
mínimo o valor contábil líquido, deverá ser aplicado o “teste de impairment”, na forma
orientada pela NBC TG 01, editada pela resolução 1.292/10 do Conselho Federal de
Contabilidade.

_d.3 -  Intangível Promoprev

Para aquelas Operadoras que matem ainda registros no ativo intangível relacionado aos
programas aprovados pela ANS, devem obrigatoriamente amortizar o saldo restante até
31/12/2017, conforme estabeleceu RN 418/16, parcialmente transcrita abaixo:

RN 418/16 – Caítulo 1 – Normas Gerais

8.6 Gastos com PROMOPREV não poderão ser registrados como Ativo Intangível, sendo que os valores
ativados até 31 de dezembro de 2012 serão mantidos até sua completa amortização, que deverá
ocorrer em um período máximo de cinco anos, ou seja, dezembro de 2017.(gn)

e. Provisões Técnicas

Por força os artigos 3º, 4º e 5º da RN 393/15, da ANS, as Operadoras são obrigadas a
constituir provisões técnicas da PEONA e Remissão, sendo que esta última deve ser
através de nota técnica atuarial, sendo que no caso da PEONA ainda não é obrigatória a
nota técnica, mas é altamente recomendável, pois desta forma a provisão apresenta-se
mais próxima da diferença entre a data de atendimento aos beneficiários e a data de
conhecimento dos eventos.

No fechamento das demonstrações financeiras é importante atentar para que as provisões
técnicas provisionadas na contabilidade estejam de acordo com os cálculos atuariais ou
nos termos definidos na referida RN, no sentido de evitar penalidades da ANS, pois na
eventualidade dos registros contábeis estiverem diferentes da base atuarial enviada para
ANS, a Operadora corre o risco de ter a nota técnica cancelada pela ANS.
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f. Contraprestação Não Ganha

Por força do manual contábil da RN 418/16, da ANS, as Operadoras são obrigadas a
registrar as contraprestações não ganhas no passivo circulante no grupo 211119011 –
PPCNG, de acordo com o período de vigência dos planos de saúde, sendo que os valores
faturados num determinado mês, cujo período de vigência atinge o mês seguinte, devem
apresentar no final de cada mês como valores não ganhos, devendo ser transferido para
receita de contraprestações no grupo 311 – Contraprestações Líquidas, somente no final
do período de vigência ou no final de cada mês, considerando o período pró-rata-dia.

g. Patrimônio Líquido – Margem de Solvência

De acordo com o artigo 6º da RN 209/09 e alterações da RN 313/12 e IN 050/12, as
Operadoras devem constituir patrimônio líquido suficiente para cobertura da margem de
solvência, cujo prazo final para atingir 100% é no ano de 2022.

Para cumprimento da margem de solvência a administração deve criar mecanismos de
capitalização da Operadora, através da criação fundos com base nas sobras ou retenção
da produção dos cooperados, como também o crédito dos juros sobre o capital de até
12% ao ano. A necessidade de aumento do patrimônio líquido nas Operadoras é
permanente, pois a partir do ano de 2022 o patrimônio líquido ajustado no encerramento
das demonstrações financeiras deve ser igual ou superior ao cálculo da margem de
solvência.

É de extrema importância que a administração das Operadoras monitore as projeções e
cálculos da margem de solvência para que possibilite o cumprimento desta obrigação
junto ao órgão regulador, dentro das regras e prazos estabelecidos nas normas
relacionadas.
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