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HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. 
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REGISTRO  ANS SOB Nº 41.761-1 
 
 
 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A diretoria da HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. apresenta a 

V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Empresa e respectivas Notas Explicativas, 

bem como o Relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 

31 de dezembro de 2020, em cumprimento às disposições legais, estatutárias e 

atendimento à ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar – Ministério da Saúde - 

Lei nº 9.656/98 de 03 de junho de 1998. Permaneceremos ao inteiro dispor de V.Sas. 

para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários. 

 

São Paulo, 04 de fevereiro de 2021.                                                

  

À Diretoria 

 



 

2020 2019

CIRCULANTE 4.021.151,97    11.269,34        

Disponível 2.557,19           8.029,71          

Realizável 4.018.594,78    3.239,63          

Aplicações Garantidoras a Provisões Técnicas 1.509.083,40       -                    

Aplicações Não Vinculadas / Livres -                     -                    

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde -                     -                    

Créditos Tributários e Previdenciários 272,04                3.239,63            

Bens e Titulos a Receber 2.509.239,34       -                    

ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.184,98           -                   

Realizável a Longo Prazo -                     -                    

Imobilizado 2.184,98             -                    

Bens Móveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos 2.184,98             -                    

Diferido

TOTAL DO ATIVO 4.023.336,95    11.269,34        

2020 2019

CIRCULANTE 2.674.906,19    1.389,87          

Débitos de Operações de Assistência à Saúde 614.362,36          -                    

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 506.020,49          131,25               

Débitos Diversos 1.554.523,34       1.258,62            

PASSIVO NÃO CIRCULANTE -                    -                   

Exigível a Longo Prazo -                     -                    

PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 1.348.430,76    9.879,47          

Capital Social ou Patrimônio Social 750.364,00          262.466,53         

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 9.102,53             40.000,00          

Lucros/Prejuizos - Superavits/Deficits Acumulado (292.587,06)         (292.587,06)        

Lucros/Prejuizos - Superavits/Deficits do Periodo 881.551,29          

TOTAL DO PASSIVO 4.023.336,95    11.269,34        
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BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO



 

2020 2019

Contraprestações Efetivas/Premios Ganhos de Plano Assistência à Saude

Receitas com Operações de Assistência à Saúde 721.389,74

Contraprestações Líquidas / Premios Retidos

Variação das Provisões Técnias de Operações de Assistência à Saúde

Receitas com Administração 799.401,00

( - ) Tributos Diretos Operações Planos de Assist. à Saúde da Operadora (78.011,26)            

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos

Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados

Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTENCIA À SAÚDE 1.407.500,00

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 500.000,00

Receitas de Assist. à Saúde Não Relacionadas c/Planos de Saúde da Operadora 907.500,00

Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde

Outras Despessas Operacionais c/Planos de Assistência à Saúde da Operadora (113.424,41)          

Outras Despesas Operacionais de Assist à Saúde Não Relac c/Plano de Saúde

RESULTADO BRUTO 2.015.465,33      

Despesas de Comercialização

Despesas Administrativas -523.500,93 (33.996,35)           

Resultado Financeiro Líquido -38.864,46

Receitas Financeiras 52.124,36

Despesas Financeiras 90.988,82

Resultado Patrimoniaal (1.718,99)           

Receitas Patrimoniais 0,87                    

Despesas Patrimoniais -924,19 (1.719,86)             

Resultado com Seguro e Resseguro

Receitas com Seguro e Resseguro

Despesas com Seguro e Resseguro

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

Impostos e Contribuições -570.624,46

Participações sobre o Lucro

RESULTADO LÍQUIDO / SOBRAS LÍQUIDAS 881.551,29 -35.715,34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis. 

 

Aos acionistas da: 

Health Administradora de Benefícios Ltda. 
 
Opinião 

 
Examinamos as demonstrações Contábeis da Health Administradora de Benefícios 
Ltda. que compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e as 

respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta 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 e financeira 

da Health Administradora de Benefícios Ltda. em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais 

de contabilidade. 
 

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 Health Administradora 

de Benefícios Ltda. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional e nas normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC 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 
Outros Requisitos Legais e Regulatórios 

A Health Administradora de Benefícios Ltda., por se tratar de Administradora de 
Planos de Saúde, deve atender e cumprir as normas estabelecidas pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. Sendo que não foram efetuados testes nos principais 
itens exigidos por esta Agencia Reguladora, em virtude da Administradora permanecer 

em fase pré-operacional durante quase todo ano de 2020. Tendo feito algumas 
operações apenas no segundo e terceiro trimestre de 2020 e depois retornando a fase 
pre operacional.  

 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 

relatório do Auditor 
A administração da Health Administradora de Benefícios Ltda. 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 nossa conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é  de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, é consistente, com as demonstrações 



   

  

contábeis ou com nossos conhecimentos obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de 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 praticas contábeis adotadas pelo 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 Health Administradora de Benefícios Ltda. continuar 
operando, divulgado, 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 Health 
Administradora de Benefícios Ltda. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Health Administradora de Benefícios Ltda. são 

aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. 

 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 

tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes, 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 uma 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectarão 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 de uma 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 a 

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 intencionais. 
 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

eficácia dos controles internos da Health Administradora de Benefícios Ltda. 
 



   

  

 Avaliamos a adequação das politicas 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 uma incerteza significativa em relação a eventos ou 
circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à 

capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos  que 
existe uma incerteza significativa 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 pode levar a Companhia 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 pelo governança  a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 

controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 

São Paulo (SP), 04 de fevereiro de 2021. 
      

 

 

 

 

 

Luiz Carlos Sales     

CRC - 1SP 048.626/0-4                                                         

Responsável Técnico                              

 



 

 
São Paulo, 05 de fevereiro de 2021. 
 
 
Aos Senhores 
Gestores da 
HEATH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 

São Paulo – SP. 
 

Prezados Senhores, 
 

Relatório Circunstanciado 
 

 
Auditoria das demonstrações ccontábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 

 
Apresentamos a V.Sas. o resultado dos trabalhos de revisão dos sistemas de controles 
internos e de procedimentos contábil relativo a auditoria das demonstrações contábeis 
encerradas em 31 de dezembro de 2020, com emissão de relatório dos auditores 
independentes, da Health Administradora de Benefícios Ltda., com registro na ANS sob nº. 
41.761-1 
 
Este destina exclusivamente aos administradores da Administradora e órgão regulador - 
ANS. 
 

Nossos trabalhos foram efetuados com base nos registros e documentos em relação às 
operações da Entidade, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e normas 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e abrangências julgados necessárias às 
circunstâncias, e com fundamentos no Item 6.3.9 Capítulo I do Anexo da RN nº 435 da ANS. 
 
Ficamos à disposição de V.Sas. para os esclarecimentos julgados necessários. 
 
Atenciosamente, 
 

 

 

 
Luiz Carlos Sales 
CRC. 1SP048.626 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nossas constatações e observações julgadas importantes, foram as seguintes: 
 

 

1.  Fase operacional. 
 
A Health Administradora de Benefícios Ltda. Foi criada em 2009. E se manteve em faze pre 
operacional até o ano de 2020. Quando fez algumas operações, porem por decisão dos sócios 
e administradores a mesma cessou suas atividades antes mesmo do encerramento do 
exercício, voltando a fase pré-operacional.  
Segundo a Administração a Administradora deverá permanecer em sem operações por enquanto.  
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