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NOTAS EXPLICATIVAS

HOSPITAL UNIMED TERESINA S/S LTDA
CNPJ – 06.555.031/0001-95
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em
31 de dezembro de 2019 e 2018.

1) CONTEXTO OPERACIONAL
O Hospital Unimed Teresina é uma sociedade simples, de natureza civil, tendo como objetivo social
a prestação de serviços médicos, nos seus aspectos preventivos e curativos, no campo clínico,
cirúrgico, ambulatorial e hospitalar, de diagnóstico, tratamento e reabilitação.
2) PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O Hospital atua nas atividades de atendimento hospitalar, pronto-socorro e unidades para
atendimento a urgências.
3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial, fiscal
em vigor e das Normas Brasileiras de Contabilidade, com observância da Lei das Sociedades por
Ações - Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/2007 e 11.949/2009 e normas do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
A exigência da Demonstração dos Fluxos de Caixa foi atendida, mediante sua montagem pelo
método direto, com a reconciliação do Lucro Líquido com o Caixa Líquido obtido das atividades
operacionais, de acordo com a NBC TG 03 e revisões posteriores, seguindo o padrão de publicação
da controladora Unimed Teresina.
A data da autorização para conclusão e elaboração das demonstrações contábeis foi em 06/03/2020
e foi dada pela Diretoria Executiva do Hospital.
4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Regime de Escrituração
O Hospital adota o regime de competência, para registro de suas operações. A aplicação desse
regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas,
independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
b) Estimativas Contábeis
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões
para perdas sobre créditos, provisões técnicas, provisões para passivos contingentes, estimativas
da vida útil de determinados ativos, avaliação de instrumentos financeiros e outras similares. Os
resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.
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c) Contas a Receber - Convênios
Os créditos a receber estão registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos, pois
não possuem caráter de financiamento, líquidos da provisão para créditos de liquidação duvidosa,
a qual é constituída com base em análise dos riscos de realização dos créditos, em montante
considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber.
d) Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo médio das aquisições.
e) Investimentos
Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos de
provisão para perdas prováveis na realização de seu valor, quando este for inferior ao valor de
mercado.
f) Ativo Imobilizado
O ativo imobilizado é constituído pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até
31/12/1995. A lei 9.249/95 extinguiu a correção monetária do balanço a partir de 01/01/96. As
depreciações foram calculadas pelo método linear com base em avaliação do patrimônio segundo
a sua expectativa de vida útil, conforme laudo de empresa especializada, sendo que as taxas estão
demonstradas em Nota Explicativa específica do Imobilizado.
O hospital contratou empresa especializada para adotar os procedimentos requeridos pela
Resolução nº 1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, sobre adequação e revisão da
vida útil dos ativos e das taxas de depreciação e amortização.
g) Arrendamento mercantil
Os contratos de arrendamento mercantil financeiro são reconhecidos no ativo imobilizado e no
passivo em empréstimos e financiamentos, pelo valor presente das parcelas mínimas obrigatórias
do contrato ou valor justo do ativo, dos dois o menor, acrescidos, quando aplicável, dos custos
iniciais diretos incorridos na transação. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às
taxas mencionadas em Nota Explicativa.
h) Ativo Intangível
No ativo intangível estão classificados os gastos utilizados para implantação de sistemas
corporativos e aplicativos e licenças de uso dos mesmos.
Os gastos com implantação de softwares reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o
método linear com base na taxa fiscal, conforme descrita em Nota específica.
i)

Avaliação do valor recuperável dos ativos
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.
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j)

Empréstimos e financiamentos
São registrados pelo valor principal, acrescido dos encargos financeiros proporcionais até o último
dia do mês base.

k) Imposto de renda e contribuição social
São calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, conforme mencionado
em nota explicativa específica de Imposto de Renda e Contribuição Social.
l)

Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor do Hospital e seu custo ou valor puder ser mensurado
com segurança. Um passivo é reconhecido quando o Hospital 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 ou cambiais incorridos. 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.

m) Ativos e passivos contingentes
Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais
favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas
divulgados em nota explicativa;
Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos
originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são
apenas divulgadas em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas
não são provisionados nem divulgados;
Depósitos judiciais: os depósitos judiciais são mantidos no ativo sem a dedução das correspondentes
provisões para contingências, para adequação do padrão adotado pela controladora Unimed
Teresina, em razão do plano contábil da ANS não contemplar essa reclassificação.
Obrigações legais: são registradas como exigíveis independentes da avaliação sobre as
probabilidades de êxito, de processos em que a entidade questionou a inconstitucionalidade e a
legalidade de tributos e obrigações definidas em contrato.
n) Apuração de resultado e reconhecimento de receita
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e inclui os rendimentos, encargos e
variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e
não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. Do resultado são deduzidas/acrescidas
as parcelas atribuíveis de imposto de renda e contribuição social.
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o) Normas Internacionais de Contabilidade
O Hospital vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, com exceção da NBTG 11 de seguros e da ITG-10 do Imobilizado,
observando a regulamentação à qual sua controladora Unimed Teresina, por ser operadora de plano
de saúde está submetida, sendo que estes pronunciamentos não foram aprovados pela Agência
Nacional de Saúde, portanto não adotados pelas operadoras de planos de saúde.
As demais Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis são aplicáveis às demonstrações contábeis da entidade, no que não contrariarem a
Resolução Normativa nº 290/2012 e alterações posteriores, na qual, em alguns casos, não se aplica
integralmente as situações destacadas nestes pronunciamentos, adotando regras específicas a
serem aplicadas ao setor de saúde, pelo fato de ser controlada pela Unimed Teresina.
5) DISPONÍVEL
a) Caixa e Bancos
Compõe a conta de Caixa e Depósitos Bancários os valores de R$ 455.612,87 em 2019, (R$
395.502,62 em 2018), sendo que destes, as aplicações financeiras no valor de R$ 212.486,84
(R$ 2.086,69 em 2018) estão demonstradas ao custo de aplicação acrescida dos rendimentos,
líquidos de IRRF auferidos até 31 de dezembro de 2019, seguindo a apropriação pró-rata das taxas
contratadas. As aplicações financeiras foram consideradas para fins de Demonstração de Fluxo de
Caixa como Equivalentes a Caixa, pois se tratam de aplicações financeiras automáticas de liquidez
imediatas.
6) CONTAS A RECEBER – CONVÊNIOS A RECEBER
A composição do “Contas a Receber” está representada pelas contas demonstradas a seguir:
Contas a Receber
Convênio a Receber (a)
Glosas a Receber (a)
(-) PPSC Convênios a Faturar (c)
Clientes Diversos PF (b)
(-) Provisão para perdas sobre créditos (c)

2019
5.638.983,76

2018
4.261.017,05

2.436.739,25

3.800.847,30

-2.806.928,53

(2.860.180,23)

384.109,05

200.476,81

-230.722,78

0,00

Clientes Cartão de Crédito (d)

187.671,64

130.244,17

Total dos créditos a receber

5.609.852,39

5.532.405,10

(a) O saldo da conta “Convênio a Receber”, “Glosas a Receber” e “Convênio a Identificar” refere-se a
valores de serviços prestados a Convênios e glosas sofridas a faturar contra os convênios;
(b) O saldo “Clientes Diversos PF” refere-se aos valores a receber referente a atendimentos de clientes
particulares;
(c) Constituição de Provisão para perda sobre créditos;
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(d) O saldo “Clientes Cartão de Crédito” refere-se aos valores a receber referente a atendimentos de
clientes particulares recebidos através de cartão de crédito.
A composição das contas a receber por idade de vencimento é:

Descrição

COMPOSIÇÃO POR IDADE DOS SALDOS
Contas a Receber  
2019
2018

A vencer
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 180 dias

3.500.638,44

3.500.638,44

880.367,40

880.367,40

476.858,74

476.858,74

283.030,95

283.030,95

219.262,40

219.262,40

249.694,46

Acima de 180 dias

643.281,39

Total

TOTAL

6.253.133,78

2.394.369,92
2.394.369,92

249.694,46
3.037.651,31
8.647.503,70

7) CRÉDITOS DIVERSOS
A composição dos “Créditos Diversos” está representada pelas contas demonstradas a seguir:
Descrição
Valores em trânsito

2019

2018
0,00

288.439,73

79.937,55

67.107,60

904.490,54

520.712,92

17.323,73

102.485,03

6.700,91

11.163,19

IRRF a Recuperar

286.340,57

319.127,71

IRPJ – Estimativa

0,00

275.387,04

CSLL – Estimativa

0,00

96.979,33

PIS a Recuperar

0,00

6.739,01

COFINS a Recuperar

0,00

30.983,50

260.432,60

201.877,72

339,76

892,91

PIS, COFINS e CSLL a Recuperar.

228.212,94

109.860,75

IRRF 0561 a Compensar

109.181,85

113.506,23

1.892.960,45

2.145.262,67

Vale Transporte
Adiantamento de Fornecedores
Adiantamento de Férias
Prêmios de Seguro a Apropriar

ISS a Recuperar
IR s/ Aplicação Financeira

Total de Créditos a receber
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8) ESTOQUES
Os estoques de mercadorias foram avaliados pelos custos de aquisição, que não superam os preços
de mercado. As quantidades de estoque foram consideradas com base em controle auxiliar cuja
composição é:
Estoque

2019

%

2018

Medicamentos

3.714.579,46

52,61%

2.965.576,18

Materiais Médico Hospitalares

1.221.540,56

17,30%

1.778.630,17

Material de Limpeza e Higiene

80.891,72

1,15%

69.460,02

Material de Expediente e Impressos

49.951,51

0,71%

74.347,98

112.050,42

1,59%

158.290,75

43.578,60

0,62%

57.808,14

2.346,62

0,03%

5.140,32

OPME

0,00

0,00%

402.701,97

Materiais de Rouparia

0,00

0,00%

3.190,00

3.925,16

0,06%

31.061,01

0,00

0,00%

5.000.000,00

1.578.234,71

22,35%

887.103,99

253.285,29

3,59%

47.203,91

76,04

0,00%

76,04

Gêneros Alimentícios
Material de Manutenção e Conservação
Copa e Cozinha

Material de Informática
Estoque Trans. Permanente (*)
Medicamentos – Empréstimo
Materiais Médicos e Hosp – Empréstimos
Outros Empréstimos de Estoque
(-) Provisão para Ajuste (**)
Total em Estoque

0,00
7.060.460,09

0,00% (1.701.735,10)
100,00%

9.778.855,38

(*) Este saldo em 2018 contém valores que foram transferidos da conta de “Convênios a Receber”,
para conciliação, decorrentes de divergências entre os valores registrados no Hospital e os valores
registrados na contabilidade das suas partes relacionadas, porém esta conta foi alocada dentro do
grupo de “Estoques”. Esse valor foi ajustado em 2019.
(**) Este saldo em 2018 se refere a levantamento dos estoques e registrada Provisão para Perda
dos itens identificados após a data-base de 31/12/2018, porém ajustados no sistema de controle
dos estoques somente em data posterior, sendo realizado o ajuste no exercício de 2019, e com isso
baixada a provisão.
9) DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Depósito Judicial
Total de Depósito Judicial
Total de Depósito para Longo prazo

2019
22.026,32
22.026,32
22.026,32

2018
22.026,32
22.026,32
22.026,32

Os depósitos judiciais que representam ativos restritos da entidade estão relacionados a quantias
bloqueadas por ações de natureza cível e tributária e mantidas em juízo até a solução dos litígios
a que estão relacionadas;
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10) INVESTIMENTOS
a) Quadro analítico
O Hospital possui as seguintes participações societárias:

Finor
Unicred
Totais Investimentos

Participações

2019
95,97
39.625,74
39.721,71

2018
104,69
37.966,46
38.071,15

Investimentos avaliados pelo custo de aquisição;
11) IMOBILIZADO
a) Quadro resumo

CONTAS CONTÁBEIS
Equipamentos e Aparelhos
Hospitalares
Veículos
Móveis e Utensílios
Equipamentos de
Processamento de Dados
Utensílios Diversos
Bens Arrend. Mercantil Leasing Financ.
Maquinas & Equipamentos
Equip e Apar Hospitalares - H
Primavera
Moveis e Utensilios - H
Primavera
Equip de Proces de Dados - H
Primavera
Maquinas e Equipamentos - H
Primavera
Instrumentos Cirurgicos - H
Primavera
Bens Arrend. Mercantil - H
Primavera
BENS MÓVEIS

Taxa de
Depreciação
Média
10%

2019
Custo
Corrigido

2018

Depreciação
Acumulada

Valor Contábil
Líquido

Valor Contábil
Líquido

3.199.548,99

(2.101.753,35)

1.097.795,64

1.884.382,35

104.363,69

(37.336,36)

67.027,33

77.080,80

1.345.747,77

(556.338,88)

789.408,89

784.031,86

10%

261.848,62

(194.306,14)

67.542,48

80.763,41

10%

29.582,23

(22.632,43)

6.949,80

3.782,08

10%

244.055,16

(178.527,20)

65.527,96

120.678,55

6,67%

378.611,64

(162.122,95)

216.488,69

235.696,20

10%

12.217.642,31

(4.466.171,09)

7.751.471,22

8.103.078,03

20%

2.233.036,43

(599.783,56)

1.633.252,87

1.736.586,23

10%

432.187,35

(182.857,58)

249.329,77

167.030,25

10%

1.670.782,76

(503.750,55)

1.167.032,21

1.321.537,03

10%

1.124.557,74

(325.133,95)

799.423,79

911.879,56

10%

606.876,80

(393.859,08)

213.017,72

269.966,58

10%
6,67%

23.848.841,49 (9.724.573,12) 14.124.268,37 15.696.492,93

Instalações
Reforma em Imóveis de
Terceiros
Terrenos

10%

83.484,31

(70.693,65)

12.790,66

13.500,26

10%

772.027,56

(300.111,04)

471.916,52

421.733,05

0%

5.300.000,00

0,00

5.300.000,00

5.300.000,00

Terrenos - H Primavera

0%

960.000,00

0,00

960.000,00

960.000,00
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Edificações Hospitalares - H
Primavera

10%

24.163.096,92

(2.689.358,35)

21.473.738,57

21.770.396,55

Reforma H U Primavera

0%

0,00

0,00

0,00

113.052,79

Instalações - H Primavera
OUTRAS
IMOBILIZAÇÕES
Total do Imobilizado

10%

255.489,70

(71.562,98)

183.926,72

198.042,35

(3.131.726,02) 28.402.372,47

28.776.725,00

55.382.939,98 (12.856.299,14) 42.526.640,84

44.473.217,93

31.534.098,49

As depreciações foram calculadas pelo método linear com base nas taxas fiscais, até 05/2015, sendo
que, com base na contratação de empresa especializada para fazer a avaliação dos seus ativos pela
vida útil dos bens, alterou as taxas de depreciação e amortização dos ativos considerando a vida
útil destes, para os períodos a partir do mês de junho de 2015 para parte dos bens pertencentes
à unidade denominada Hospital Ilhotas, sendo que para os bens da unidade denominada Hospital
Primavera, adquiridos após este período, são utilizadas as taxas fiscais.
Parte dos bens imóveis utilizados nas operações do Hospital Unimed Teresina, que é controlada
da Unimed Teresina Cooperativa de Trabalho Médico, estão registrados no Ativo Imobilizado da
controladora, e as despesas com a depreciação destes ativos são reconhecidas integralmente no
resultado da controladora. Por política da administração das empresas, não há reconhecimento
de receita na controladora, e consequente despesa na empresa controlada, decorrente destas
operações, conforme contrato de mútuo celebrado entre as partes durante o exercício. O valor
da depreciação registrado na controladora no exercício de 2019 calculado sobre estes bens,
e outros bens móveis de menor valor, foi de R$ 611.825,51. Os valores poderiam ser diferentes
se praticados com partes não relacionadas, entretanto os ativos envolvidos estão pelo seu valor
justo e o efeito nas demonstrações contábeis individuais de cada empresa pode ser mensurado
através das divulgações, e não afetam as demonstrações consolidadas do grupo apresentadas pela
controladora Unimed Teresina.
b) Quadro resumo de movimentações:
2018
CONTAS CONTÁBEIS
Equipamentos e Aparelhos
Hospitalares
Veículos

Valor Contábil
Líquido
1.884.382,35

220.000,00

(700.459,33)

Baixas

Valor Contábil
Líquido

Depreciação
(306.127,38)

1.097.795,64

(10.053,47)

67.027,33

103.433,41

(31.840,22)

(66.216,16)

789.408,89

80.763,41

15.632,90

(5.984,02)

(22.869,81)

67.542,48

13.500,26

6.958,00

(7.667,60)

12.790,66

3.782,08

5.868,83

(2.701,11)

6.949,80

421.733,05

112.681,13

(52.948,70)

471.916,52

(24.186,56)

65.527,96

(22.002,31)

216.488,69

5.300.000,00

-

5.300.000,00

960.000,00

-

960.000,00

669.863,21

(966.521,19)

21.473.738,57

700.459,33

(1.169.861,14)

7.751.471,22

Reforma em Imóveis de Terceiros
Bens Arrend. Mercantil - Leasing
Financ.
Maquinas & Equipamentos
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Transferências

784.031,86

Utensílios Diversos

Terrenos - H Primavera
Edificações Hospitalares - H
Primavera
Equip e Apar Hospitalares - H
Primavera

Aquisições

77.080,80

Móveis e Utensílios
Equipamentos de Processamento de
Dados
Instalações

Terrenos

2019

120.678,55
235.696,20

(30.964,03)
2.794,80

21.770.396,55
8.103.078,03
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Moveis e Utensílios - H Primavera
Equip de Proces de Dados - H
Primavera
Maquinas e Equipamentos - H
Primavera
Instrumentos Cirurgicos - H Primavera

1.736.586,23

72.509,39

31.840,22

(207.682,97)

1.633.252,87

167.030,25

133.316,72

5.984,02

(57.001,22)

249.329,77

1.321.537,03

5.170,80

(159.675,62)

1.167.032,21

(112.455,77)

799.423,79

30.964,03

(87.912,89)

213.017,72

(669.863,21)

-

-

(24.615,63)

183.926,72

(3.300.499,53)

42.526.640,84

911.879,56

Bens Arrend. Mercantil - H Primavera

269.966,58

Reforma H U Primavera

113.052,79

556.810,42

Instalações - H Primavera

198.042,35

10.500,00

Total

44.473.217,93 1.363.471,40

- (9.548,96)

c) Arrendamento Mercantil
O Hospital possuía compromisso decorrente de contrato de arrendamento mercantil de bens para
material de informática, com prazo de 36 meses, devendo os bens serem adquiridos ao final dos
contratos, por um valor residual simbólico.
Estas transações foram registradas em anos anteriores como aquisição de bens do imobilizado
no montante de R$ 314.856,47 (trezentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e
quarenta e sete centavos) e no passivo como empréstimos e financiamentos no montante anterior
de R$ 314.856,47 (trezentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete
centavos). O saldo devedor já foi liquidado.
d) Recuperabilidade dos ativos
Conforme pronunciamento técnico 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis o hospital efetuou
análise da possibilidade de desvalorização dos seus ativos elaborando teste de recuperabilidade
pelo valor em uso, porém este não demonstrou recuperabilidade, sendo que para o exercício de
2019 não foram realizados testes a valor de mercado.

12) INTANGÍVEL
Os gastos com implantação de softwares reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o
método linear com base na taxa fiscal, até 05/2015, e a partir de 06/2015 com base no estudo da
vida útil realizado.
a) Quadro resumo
É representado por:
Taxa
Descrição
Softwares (*)
Total

INTANGÍVEL

2019

2018

Anual de
Amortização

Custo
Corrigido

Amortização
Acumulada

Valor
Residual

Valor
Residual

10%

650.412,90

(367.591,02)

282.821,88

330.481,14

650.412,90

(367.591,02)

282.821,88

330.481,14
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(*) - Referem-se a software Sistema Tasy, aplicado em 2010, e sistema MV, adquirido em
2015, que tem o objetivo de tornar mais eficientes os processos internos, aperfeiçoar controle
eficiente de custos e resultados e integração de todos os setores.
b) Quadro resumo de movimentações

Softwares

2018
Valor
Residual
330.481,14

Total do Intangível

330.481,14

CONTAS CONTÁBEIS

Baixas /
Aquisições
Ajustes
0,00
0,00
0,00

0,00

2019

(47.659,26)

Transferências
0,00

Valor
Residual
282.821,88

(47.659,26)

0,00

282.821,88

Amortização

13) FORNECEDORES
Representa as obrigações assumidas junto a fornecedores de bens, serviços e OPME, representado
pelo quadro abaixo:
Fornecedores
Fornecedores de Bens
Fornecedores de Serviços
Total de Fornecedores

2019

2018

4.556.948,99

3.801.069,08

196.140,06

278.419,58

4.753.089,05

4.079.488,66

14) OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS.
A composição destes tributos é como segue:			
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

2019

2018

OBRIGAÇÕES FISCAIS CURTO PRAZO

455.102,95

498.678,25

ISS Receita a Recolher

28.697,99

17.589,75

ISS Retido a Recolher

1.255,00

1.946,39

IRRF 1708 (PJ)

23.519,70

23.371,79

PIS, COFINS e CSLL Retido a Recolher.

79.286,71

74.160,70

Parcelamentos Tributos Federais (a)

15.627,00

0,00

IRRF 0588 (PF)

15.646,64

26.568,51

0,00

165,31

35.583,07

27.606,71

IRRF 3208 (ALUGUEL)
IRRF 0561 (ASSALARIADOS)
PIS – 8109

45.497,66

33.225,76

209.989,18

144.596,62

0,00

149.446,71

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS CURTO PRAZO

756.811,29

650.914,78

INSS a Recolher

549.984,13

453.387,79

FGTS a Recolher

166.985,78

149.712,91

36.785,85

7.559,75

2.092,72

39.992,44

COFINS – 2172
ISS a Restituir

INSS Retido a Recolher
Contribuição Sindical a Recolher
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Pensão Alimentícia a Pagar

962,81

261,89

1.211.914,24

1.149.593,03

OBRIGAÇÕES FISCAIS LONGO PRAZO

61.205,75

0,00

Parcelamentos Tributos Federais (a)

61.205,75

0,00

1.273.119,99

1.149.593,03

OBRIGAÇÕES FISCAIS CURTO PRAZO

Total de Tributos e Contribuições a Recolher

a) Referem-se a débitos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, onde foram constatadas
divergências entre valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), os informados em DIRF
e valores efetivamente confessados, pagos e compensados, tendo sido optada pela modalidade
de parcelamento simplificado, em 60 parcelas.
15) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
O saldo em 2018 da Unicred refere se a cheques não compensados. Neste exercício não há saldos
de empréstimos ou financiamentos contratados:
Banco

Início

UNICRED – C/C – Saldo Negativo de
Conta Corrente

-

2019

2018

Vencimento

0,00

5.209,51

-

0,00

5.209,51

Curto Prazo

0,00

5.209,51

Encargos
Finalidade
a.a./a.m

-

-

Giro

16) PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA
O saldo das provisões de natureza trabalhista é composto como segue:
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA
Salários a Pagar
Férias
INSS s/provisão férias
FGTS s/provisão férias
Rescisões a Pagar
Total

2019
1.010.443,96
1.527.859,37
441.649,00
121.837,26
8.834,38
3.110.623,97

2018
13.216,25
1.414.469,07
398.501,94
112.803,02
1.291,96
1.940.282,24

17) OUTRAS OBRIGAÇÕES
Segue quadro resumo de saldos:
DESCRIÇÃO

2019

Medicamentos s/ Empréstimo(a)

791.838,28

690.789,95

69.670,96

53.254,09

3.562,24

0,00

38.788,28

0,00

Recebimentos Antecipados(b)

0,00

419.688,43

Valores em Trânsito

0,00

42.541,39

903.859,76

1.206.273,86

Materiais Med. E Hosp. s/ Empréstimo(a)
Outros Empréstimos s/ Estoques(a)
Pró-Labores a Pagar

Total

2018

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2019 - HOSPITAL

21

NOTAS EXPLICATIVAS

a) O valor dos Empréstimos sobre Estoque refere-se ao saldo devedor dos empréstimos concedidos
por outros hospitais no período;
b) O valor do Recebimento Antecipado, refere-se ao valor adiantado pelos pacientes atendidos,
conforme procedimento médico utilizado.

18) PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS
Segue quadro resumo de saldos:
PROVISÕES
Ações Cíveis
Total de Ações Cíveis
Total de provisões para Longo prazo

2019
111.000,00
111.000,00
111.000,00

2018
96.000,00
96.000,00
96.000,00

A seguir representamos quadro resumo de Movimentações das Provisões para ações judiciais:

Ações Cíveis e Trabalhistas (a)

Adições
Baixas
Despesa
2018
2019
financeira
Por
Provisões
Por reversão
pagamento
Provisões
96.000,00 48.292,40
0,00
0,00 (33.292,40) 111.000,00

Total de provisões para Longo prazo

96.000,00 48.292,40

PROVISÕES

0,00

0,00 (33.292,40) 111.000,00

a) Provisões para Ações Cíveis e Trabalhistas
O Hospital Unimed Teresina constitui provisão para ações Cíveis e Trabalhistas, classificada
no Passivo Exigível a Longo Prazo, que corresponde ao total dos processos classificados como
Provável Perda acrescida ainda dos demais processos em andamento para os quais foi efetuado
depósito judicial, a seguir demonstrado:

Número de Ações

Vara (Cível /
Trabalhista)

1

Ação Cível

3

Ação
Trabalhista

Total

Tipo da Ação
Indenizações por
Danos Morais
Indenização
Trabalhista

Valor
Estimado
8.000,00
103.000,00
111.000,00

Já para as ações cíveis que envolvem o Hospital Unimed e que são consideradas pela assessoria
jurídica de possível perda estão resumidas no quadro a seguir:
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TIPO DE CAUSA

PROBABILIDADE
DE PERDA

VALOR
ESTIMADO
2019

NÚMERO
DE AÇÕES
2019

VALOR
ESTIMADO
2018

NÚMERO
DE AÇÕES
2018

Ação Cível

Possível

1.550.764,12

19

1.464.053,62

11

Ação Trabalhista

Possível

107.097,00

4

146.082,04

6

Total

Possível

1.657.861,12

23

1.610.135,66

17

Desembolsos futuros das contingências
Não é possível informar com suficiente segurança o prazo para desembolso financeiro das
contingências cíveis, trabalhistas ou tributárias.
19) ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE QUOTAS
Em 2018 representam valores e bens recebidos pelo Hospital Unimed Teresina da controladora
Unimed Teresina e Hospitais e Clínicas do Piauí S/S Ltda., classificados no Patrimônio Líquido, para
os quais foram celebrados contratos de adiantamento para futuro aumento de capital, a partir de
créditos decorrentes de pagamentos de despesas correntes e de aquisição de equipamentos na forma
de adiantamento para futura capitalização no Hospital Unimed Teresina, que se efetivou durante
o exercício de 2019, sendo que neste exercício também foram recebidos outros adiantamentos
o qual consta termo prevendo a capitalização em 2020, os valores estão classificados como
Adiantamento para Futuro aumento de capital em 31/12/2019 no Passivo Exigível a Longo Prazo.
20) CAPITAL SOCIAL
O Capital Social está dividido em quotas entre a Unimed Teresina e Hospitais e Clínicas do Piauí S/S
Ltda., conforme demonstrado a seguir:
Nome

Participação (%)

R$

Unimed Teresina – Cooperativa de Trabalho Médico

97,01%

104.748.753,49

Hospital e Clínicas do Piauí S/S Ltda. – Intermed

2,99%

3.224.139,73

Total do Capital Social

100%

107.972.893,22

21) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Resumo da apuração do Imposto de renda e Contribuição Social
PROVISÕES
(=) Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e CSLL

2019

2018

(25.479.897,49) (19.688.622,64)

(+) Adições (Exclusões) permanentes

1.737,09

925,20

(+) Adições (Exclusões) temporárias

7.311.106,59

2.884.847,41

Base de Cálculo antes do prejuízo fiscal
(-) Compensação dos prejuízos fiscais
Base de Cálculo depois da compensação do prejuízo fiscal

(18.167.053,81) (16.802.850,03)
-

-

(18.167.053,81) (16.802.850,03)

IRPJ – 15% + (10% o que for superior a R$ 240.000)

-

-

CSLL – 9%

-

-
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22) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESCRIÇÃO
Despesas com Pessoal (i)
Outras Despesas com Pessoal (ii)
Despesas com Serviços de Terceiros (iii)
Despesas Administrativas Diversas (iv)
Despesas Tributárias (v)
Outras Despesas (vi)
Total

2019
6.237.860,31
1.086.812,16
6.231.482,43
8.289.646,66
225.398,60
8.325.782,28
30.396.982,44

2018
6.358.501,46
913.325,38
5.334.900,49
7.467.639,29
541.236,64
9.259.635,01
29.875.238,27

(i)

Salários, benefícios para colaboradores, encargos sociais sobre a folha de pagamento, honorários
dos conselhos administração, pró-labore, encargos sociais, diárias e outros.

(ii)

Vale Transporte, Vale Alimentação, Plano de Saúde, Fardamento para com os colaboradores e
outros.

(iii)

Serviços de terceiros relativos a trabalhos advocatícios, auditorias, consultoria, vigilância e
segurança, entre outros, inclusive encargos sociais.

(iv)

Despesas com utilização, manutenção e conservação das instalações e demais bens do Hospital,
tais como: energia, água, telefone, alugueis, depreciações e amortizações, e demais despesas de
consumo e expediente;

(v)

IPTU, IPVA e taxas diversas;

(vi)

Outras despesas não operacionais, bens de pequeno valor, prejuízo na alienação de bens, perda de
estoque e provisão para perdas sobre créditos.
23) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO
Receitas Financeiras
Receitas de Juros sobre o Capital Próprio
Descontos Obtidos
Rendimentos Aplicações Financeiras
Juros e Mora no Recebimento
Outras Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Juros Pagos e/ou Incorridos
Descontos Concedidos
Multas
IOF
Tarifas Bancárias
Taxa de Cobrança
Outras Despesas Financeiras
Variações Monetárias Passivas
Resultado Financeiro Líquido
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2019
72.035,60
0,00
69.749,64
2.285,96
0,00
0,00
(139.150,89)
(2.906,67)
(5.254,99)
(16.417,33)
(23,30)
(114.359,18)
(180,70)
(8,72)
0,00
(67.115,29)

2018
44.006,87
0,00
40.208,61
3.438,18
240,73
119,35
(127.850,39)
(14.039,19)
(49,35)
(901,38)
(35,00)
(113.075,47)
0,00
0,00
(250,00)
(83.843,52)
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24) TRANSAÇOES COM PARTES RELACIONADAS
O Hospital Unimed Teresina realizou transações com partes relacionadas em condições equivalentes
àquelas usualmente praticadas no mercado.
Em 31 de dezembro de 2019, o hospital manteve transações com partes relacionadas conforme
detalhado a seguir:
Empresas

Relação

Ativo

Passivo

Unimed Teresina (a)

Controladora

-

-

Hospitais e Clínicas do Piauí (b)

Coligada

1.579.201,30

Receitas/
(despesas)
49.983.672,53
(12.679.851,54)
17.416.563,82
-

-

Em 31 de dezembro de 2018, o hospital manteve transações com partes relacionadas
conforme detalhado a seguir:
Empresas

Relação

Ativo

Passivo

Unimed Teresina (a)

Controladora

-

-

Hospitais e Clínicas do Piauí (b)

Coligada

1.200.252,64

-

Receitas/
(despesas)
42.103.423,55
(13.094.673,09)
12.547.116,43
-

(a) O saldo de receitas é referente principalmente a receitas com prestação de serviço relacionado à
atividades médicas prestados à controladora; o saldo de despesas é referente a valores de plantões
pagos à controladora, bem como valores relativos a plano de saúde faturados pela controladora
contra o Hospital Unimed Teresina.
(b) O saldo do ativo é referente a valor a receber decorrente da prestação de serviços; o saldo de
receitas é referente principalmente a receitas com prestação de serviço relacionado às atividades
médicas prestados à coligada;
UNIMED
Receita com Serviço Plano de Saúde

2019

2018

Valor Faturado contra o Hospital

49.983.672,53

42.103.423,55

(-) Impostos Retidos na Fonte

(1.491.877,81)

(1.259.796,89)

Glosas/Descontos
Adiantamento de Produção Medica
Valores recebidos
Produção Negativa a Pagar (*)

(12.560,54)

(115.348,43)

(56.222.500,00) (46.541.835,84)
(7.743.265,82)

(1.545.480)
(7.359.037,61)

(*) – ao final de 2019 este valor foi incluído no Contrato de Aumento para Futuro aumento de
capital, conforme mencionado na nota explicativa nº 19.
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INTERMED
Receita com Serviço Plano de Saúde
Valor Faturado contra o Hospital
(-) Imposto Retidos na Fonte
Valor Liquido a Receber
(-) Valores Recebidos
Valores a receber

2019

2018

17.416.563,82

12.447.116,43

475.064,70

337.036,29

16.941.499,12

12.110.080,14

(15.362.297,82)

(10.909.827,50)

1.579.201,30

1.200.252,64

25) INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Avaliação de Instrumentos Financeiros
A administração procedeu à análise dos instrumentos financeiros que compõem o ativo e o passivo
e concluiu que o valor justo das Disponibilidades, Créditos a Receber e os Passivos Circulantes,
aproximam-se do saldo contábil, cujos critérios de contabilização e valores estão demonstrados
nas demonstrações contábeis, em razão de o vencimento de parte significativa desses saldos
ocorrerem em data próxima à do balanço.
Os empréstimos e financiamentos são atualizados monetariamente com base em índices de
inflação e juros variáveis em virtude das condições de mercado e, portanto, também próximos do
valor justo.
b) Fatores de risco
A entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:
Risco de crédito, Risco de liquidez e Risco operacional.
Para isto, a administração procura adotar medidas para atenuar estes riscos, sendo que o objetivo
da administração do hospital é administrar os riscos financeiros e operacionais, para minimizar e
evitar a ocorrência, principalmente de prejuízos financeiros e danos à sua reputação.
A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para tratar
riscos financeiros e operacionais é atribuída à alta Administração.
26) EVENTOS SUBSEQUENTES
a) Incorporação (Verticalização) do Hospital Unimed pela controladora Unimed Teresina
De forma a garantir a reorganização e verticalização da Controladora Unimed Teresina, através de
reunião de cotistas do Hospital Unimed Teresina em AGE - Assembleia Geral Extraordinária no
dia 28 de janeiro de 2020, resolvem as partes realizar a incorporação (verticalização) do acervo
patrimonial líquido do Hospital Unimed Teresina pela sua controladora Unimed Teresina tendo
seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.
Os efeitos relevantes sobre a situação patrimonial e financeira do Hospital Unimed Teresina que
possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros, resumem-se em:
- Retirada da participação da cotista Intermed no capital do Hospital Unimed Teresina, sendo tais
cotas adquiridas pela cotista Unimed Teresina.
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- Com a incorporação (verticalização) o Hospital Unimed Teresina passará a ser filial da Unimed
Teresina.
- Os efeitos da incorporação (verticalização) podem ser observados no balanço consolidado
apresentado pela Controladora Unimed Teresina.
b) Não ocorreram outros eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração
das demonstrações contábeis (06/03/2020), que pudessem afetar as informações divulgadas,
bem como a análise econômica e financeira.
27) COBERTURA DE SEGUROS
A Entidade adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de
riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração,
levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de
seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2019, é assim demonstrada:

Itens
Complexo Administrativo e Hospitalar Ilhotas
Veículos Ilhotas (Ambulância)
Complexo Administrativo e Hospitalar Primavera

Tipo de cobertura
Quaisquer danos materiais
a edificações, instalações,
máquinas e equipamentos.
Incêndio, furto, colisão e
roubo. Danos Materiais
(RCFV)
Quaisquer danos materiais
a edificações, instalações,
máquinas e equipamentos.

Valor Segurado
20.500.000,00
100.000,00
50.000.000,00

Teresina, 31 de dezembro de 2019.

Josias
rnandes
Josias Fe
Fernandes
CONTADOR
CRC-RS/PI
CRC
-RS 05052209/0
2209/O
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria do
HOSPITAL UNIMED TERESINA S/S LTDA
Teresina - PI
Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis do HOSPITAL UNIMED TERESINA S/S LTDA
(Entidade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo
o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir, intitulada “Base para
opinião com ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do HOSPITAL UNIMED
TERESINA S/S LTDA em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
Base para opinião com ressalva
Não há relatórios analíticos de controle auxiliar emitidos pelo sistema de gestão financeira da entidade
para praticamente a totalidade do saldo da conta de “Convênios a Receber” cujo saldo em 31 de
dezembro de 2019 é de R$ 5.609.852,39 e o controle sobre estes valores é elaborado manualmente
através de planilhas eletrônicas, sendo que este tipo de controle é considerado vulnerável, e não é
adequado para assegurar a qualidade e eficácia dos controles internos sobre estes ativos, e os testes
substantivos aplicados não permitiram concluir com suficiente segurança a respeito do saldo desta
conta, e seus efeitos sobre as demonstrações contábeis apresentadas.
Identificamos divergências na contagem física efetuada por amostragem na data da auditoria sobre o
grupo de “Estoques”, que em 31 de dezembro de 2019 totalizam R$ 7.060.460,09, sendo que não foi
possível concluir, nem com base na documentação de suporte apresentada, nem com base nos testes
substantivos aplicados, com suficiente segurança a respeito do saldo destas contas e seus efeitos sobre
as demonstrações contábeis apresentadas.
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 Entidade, 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.
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Ênfase
A Entidade não adotou os procedimentos para atendimento das resoluções do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC, nº 1.177/09 e 1.303/10, sobre a adequação e revisão anual nas taxas de
depreciação e amortização pela vida útil para a totalidade dos bens que compõem o saldo do ativo
imobilizado e intangível, bem como, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 11 “d)”, a entidade
para atender procedimentos requeridos pela Resolução nº 1.292/10 do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, quanto as evidências de comprovação da não redução do valor recuperável dos
ativos do imobilizado e intangível, elaborou teste de recuperabilidade pelo valor em uso, porém este
não demonstrou recuperabilidade, entretanto, não foi realizado testes pelo valor de mercado. Desta
forma, não é possível mensurar quais os efeitos da aplicação destas resoluções sobre os ativos do
imobilizado e intangível nas demonstrações contábeis apresentadas.
Conforme Nota Explicativa nº 26, as operações do HOSPITAL UNIMED TERESINA S/S LTDA
serão incorporadas às atividades da sua controladora UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO no exercício de 2020, conforme deliberação em Assembleia Geral
Extraordinária – A.G.E, sendo que os valores dos ativos e passivos permanecem registrados pelo valor
justo, considerando que serão assumidos pela controladora.
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esses assuntos.
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 Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade 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.
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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; e 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 Entidade.
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 Entidade. 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 Entidade 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.
Blumenau – SC, 13 de março de 2020.
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