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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

  
29 DE MARÇO DE 2017 -  13:30 HORAS (1ª.  convocação) 

                                                    14:00 HORAS (2ª.  convocação) 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
 

 
A)  ABERTURA – Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 
 
 
B)  INDICAÇÃO DO SECRETÁRIO DA MESA - Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 
 
 
C)  LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Secretário da mesa  
 
 
D)  ORDEM DO DIA  
 

1) APROVAR AS CONTAS E ATOS DA DIRETORIA RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE  2016, 
ACOMPANHADOS DOS PARECERES DOS CONSELHOS SUPERIOR E FISCAL E DOS  
AUDITORES INDEPENDENTES, E OPINAR SOBRE A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 
2017 

1.1) Relatório da Administração – Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 

1.2) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras –  Sra. Vânia R.C.G. Khatchikian 

1.3) Parecer do Conselho Superior  

1.4) Parecer do Conselho Fiscal  

1.5) Parecer dos Auditores Independentes  

1.6)  Submeter o Balanço 2016 à aprovação – Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 

   1.7) Orçamento 2017 –  Sra. Vânia R.C.G. Khatchikian 
  

   COMENTÁRIOS SOBRE A SBC SAÚDE LTDA.: - Sr. Nelson Kazufumi Koshino 
 

2) RENOVAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O 
MANDATO DE 01/04/2017 A 31/03/2018 – Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 

 
3)  OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL – Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 

  
 
E)    ENCERRAMENTO - Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 
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Publicado no jornal “Diário de São Paulo” do dia 08/03/2017 – página 21 
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ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA À SAÚDE SBC 
CNPJ/MF 60.851.961/0001-31 

 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2016 

 
Prezados Senhores Associados, 
 
De acordo com o Estatuto em vigor, a Diretoria submete à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, 
observando-se as exigências contábeis quanto aos seus respectivos demonstrativos, o Balanço Patrimonial, 
as Demonstrações de Resultados, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as 
Demonstrações dos Fluxos de Caixa – DFC e as Notas explicativas, acompanhados dos pareceres do 
Conselho Superior, do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e o Relatório da Administração, 
referente às atividades da Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC no ano de 2016.  
 
A Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC, fundada em 26/11/1962, é uma entidade privada sem 
fins econômicos, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Blumenau nº 320, Vila Leopoldina, 
e é regida por seu Estatuto Social, cuja última alteração consolidada foi deliberada em 30/03/2016. 
 
Para atender seus objetivos sociais, mantém o Hospital SBC, o Espaço SBC e é sócia-majoritária da 
Operadora SBC Saúde. Sua receita provém dos resultados operacionais da atividade hospitalar, da 
operação de planos de saúde, das contribuições associativas e doações recebidas. 
 
Em 31/12/2016, o quadro associativo estava composto por 5.320 associados da categoria Efetivo e por 185 
associados da categoria Especial, totalizando 5.505 associados. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
A Associação SBC registrou uma receita bruta no exercício 2016 de R$ 16.363.668,28 - proporcionando um 
aumento de 1,1% em relação ao exercício anterior. A despesa bruta registrada foi de R$ 16.325.930,12 – 
possibilitando encerrar o exercício com resultado líquido positivo de R$ 37.738,16. 
O Patrimônio Líquido está contabilizado em R$ 6.930.215,65 após o resultado da Equivalência Patrimonial 
da Operadora e resultados superavitários anteriores. 
 
 
FINANCEIRO 
O índice de liquidez avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações. As variações 
destes índices devem ser motivos de estudos para os gestores por serem de grande importância para a 
administração da continuidade da empresa.  
Houve melhora no índice de liquidez corrente da Associação SBC, que passou de 0,79 em 2015 para 1,24 
em 2016. 
O fluxo de caixa da Associação SBC está controlado e o Hospital SBC mantém em dia seus compromissos 
financeiros. 
 
 
DESTINAÇÃO DO RESULTADO 
O resultado do exercício será destinado integralmente aos objetivos sociais da Associação SBC. 
 
 
HOSPITAL SBC 
No mês de abril/2016, tomou posse a nova Diretoria da Associação SBC, que determinou a elaboração de 
diagnóstico e análise situacional do Hospital SBC, finalizado no mês de maio/2016.  No mês de junho/2016 
ocorreu a mudança na Diretoria Técnica e na Coordenação Administrativa do Hospital SBC, com o objetivo 
de executar os trabalhos de planejamento e desenvolvimento de ações baseados nos resultados 
observados no referido diagnóstico situacional. 
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Foi desenvolvido Plano de Ação dentro do modelo de gestão recomendado pela APM – Associação Paulista 
de Medicina – Programa CQH - Compromisso com a Qualidade Hospitalar, para a melhoria da qualidade na 
assistência hospitalar e da gestão. 
O planejamento das ações envolveu todos os gerentes do Hospital SBC e foi baseado em 7 (sete) critérios: 
Liderança (Identidade Institucional); Estratégias e Planos; Gestão de Clientes; Sociedade (Requisitos 
Legais); Informações e Conhecimentos; Gestão de Pessoas; Gestão por Processos, e Resultados. Além 
destes critérios, foram considerados também os aspectos estruturais prediais e assistenciais do Hospital 
SBC. 

 
Atividades desenvolvidas em 2016 
Em 2016 o Hospital SBC priorizou processos para o aumento de receita e diminuição de despesas, em 
busca do requisito estabelecido pela Diretoria da Associação SBC, visando a sustentabilidade econômico-
financeira : 
• Implantado processo para controle de transferências de pacientes internados no Hospital SBC; 
• Implantado processo de Controle de dispensação de refeições; 
• Implantado processo de monitoramento de consumos (água e energia elétrica); 
• Implantado processo de monitoramento de contratos de prestadores de serviços; 
• Implantado processo de monitoramento de valores cobrados pelo Hospital SBC pela prestação de 

serviços; 
• Revisão dos pacotes de cirurgia plástica; 
• Implantado processo de monitoramento de valores pagos pelo Hospital SBC na compra de 

serviços/insumos; 
• Implantado processo de dilação de prazo de pagamentos a fornecedores. 
 
Principais Investimentos realizados, inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e 
prevenção à saúde: 
 
• Modernização do atual elevador; 
• Sistema inteligente do elevador; 
• Aquisição de 20 colchões para internação; 
• Aquisição de 07 Camas hospitalares; 
• Aquisição de 01 câmara conservadora para armazenamento de sangue; 
• Aquisição de 02 Purificadores de água; 
• Aquisição de 01 TV para internação; 
• Reformas de quartos e estofados da internação; 
• Implantação de um Sistema de informática para gestão; 
• Uniformes para o setor da recepção. 
 
Programas administrativos e de apoio às áreas técnicas e assistenciais: 
Em 2016 os funcionários, administradores, supervisores e diretoria participaram de treinamentos oferecidos 
pelo CQH: Liderança, Indicadores de Pessoas, Gerenciamento de risco e segurança de pacientes, 
Implantação de Modelo Excelência em Saúde, Formação de Avaliador do Programa CQH, entre outros. 
Esses treinamentos trazem benefícios para a empresa como: 
• Redução de custos; 
• Ambiente de trabalho agradável; 
• Diminuição na rotatividade de pessoal; 
• Entrosamento entre os funcionários; 
• Empresa mais competitiva; 
• Elevação na produtividade. 
 
Resultado operacional 
Em decorrência da necessidade urgente de investimentos e melhoria em processos administrativos visando 
a manutenção das atividades do Hospital SBC, o resultado operacional foi deficitário em R$ 1.386.047,62. A 
perspectiva para 2017 é de reversão, como resultado das medidas de recuperação em curso. 
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Perspectivas e planos para 2017 
Para o exercício de 2017 algumas medidas já estão sendo adotadas: a implantação de sistema de gestão 
hospitalar, treinamento e capacitação do pessoal, adequação das instalações, adequação da infra-estrutura 
assistencial, consolidação de identidade institucional, monitoramento de indicadores, visando à captação de 
novos credenciamentos e clientes. 
Diante da manutenção do cenário econômico, contemplamos o nosso planejamento em projetos que serão 
realizados dentro das condições, prazos razoáveis e controle do fluxo de caixa da Associação SBC. Estão 
previstos: 
• Instalação do segundo elevador; 
• Reforma e manutenção predial; 
• Reforma da Recepção; 
• Comunicação visual (totem e letreiro) 
• Desenvolvimento do “Projeto Cuidados Paliativos” 
 
 
ESPAÇO SBC / MULTIUSO 
O Espaço SBC / Multiuso originou-se a pedido dos associados da Associação SBC em Assembleia de 
março de 2014, como projeto que objetiva estender os serviços assistenciais a uma esfera preventiva e 
integrativa, promovendo qualidade de vida, bem estar e autocuidado para todos os associados da 
Associação SBC. 
Atendendo a esta demanda, em maio daquele ano instituiu-se a COASSO – Contribuição Associativa SBC. 
Parte dos recursos arrecadados com a COASSO destinou-se à estruturação e atual manutenção do Espaço 
SBC. 
Durante os anos de 2014 e 2015 iniciou-se a estruturação do Espaço Multiuso, embasado principalmente 
pelo modelo da PNPIC – Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de São Paulo, Atenção Básica, de 2006, já em funcionamento nas diversas unidades 
do Sistema Único de Saúde, por todo território nacional. 
O modelo sugerido orientou a elaboração do primeiro cronograma de atividades englobando palestras em 
saúde, práticas em meditação, tai-chi-chuan, yoga, musicoterapia, dança sênior, arteterapia, reiki, grupo 
terapêutico, ortomolecular, medicina antroposófica, auto-cuidado, medicina tradicional chinesa, acupuntura, 
homeopatia e fitoterapia. 
 
Atividades desenvolvidas em 2016 
Em fevereiro de 2016 inaugurou-se oficialmente o Espaço SBC à Rua Passo da Pátria, 611 – Bela Aliança, 
São Paulo/SP, tendo sido enviado a todos os associados um comunicado com a primeira atividade – Grupo 
Terapêutico SBC com o tema Renovação e Saúde, consciência e ação. 
De fevereiro a dezembro de 2016 o Espaço SBC divulgou e apoiou o Grupo Terapêutico, que por sua vez 
gerou 144 encontros, reuniu 370 pessoas sendo 74 individuais (assuntos correlatos aos temas abaixo 
indicados) e 296 em grupo, com a seguinte programação: 
Fevereiro – tema Renovação e Saúde, Consciência e Ação. 
Março e abril – Ambiente que gera saúde ou doença 
Maio e junho – Ansiedade – o Mal do Século 
Julho e agosto – Alimentação Saudável 
Setembro e outubro – Memória, o que é e como melhorá-la 
Novembro e dezembro – Atividade física e práticas corporais 
Em julho de 2016 a Associação SBC iniciou um estudo de parceria com a UNIFESP – Universidade Federal 
de São Paulo, Coordenadoria de Pós-Graduação e ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares, 
baseado em troca de competências. Este estudo tem por fim promover e apoiar a implantação da Terapia 
Reiki para todos os associados via Espaço SBC / Multiuso. 
Também no mês de julho de 2016 a Diretoria da Associação SBC autorizou a implantação do Herbário SBC, 
um projeto exclusivo para visitação, reconhecimento e estudo das ervas curadoras, especialmente as 
espécies já catalogadas pela Secretaria Municipal de Saúde. O Herbário SBC é parte integrante do projeto 
de expansão das atividades do Espaço SBC, promovendo a inclusão da Fitoterapia mediante estudo, uso e 
benefícios destas ervas, via cursos, palestras e workshops ministrados por profissional habilitado e indicado 
pela Secretaria de Saúde. 
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Ainda em 2016 foram realizadas 26 visitas monitoradas a consultórios, clínicas e espaços destinados a 
Qualidade de Vida e Bem estar, objetivando estudar o mercado em questão e promover aderência junto ao 
público da Associação SBC.  
O Espaço SBC / Multiuso recebeu 72 visitas de médicos homeopatas, acupunturistas, fitoterapeutas, 
antroposóficos, geriatras e também outros terapeutas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, pedagogos, palestrantes e professores todos direcionados a multidimensionalidade em 
saúde. 
 
Perspectivas e planos para 2017 
Para 2017, estima-se uma nova sede com possibilidade de ampliar todas as atividades, seguindo o mesmo 
modelo já implantado pela Secretaria Municipal de Saúde e neste particular, apoiado pela Atenção Básica 
que deverá indicar um responsável para coordenar a nova fase. 
 
 
SBC SAÚDE 
A SBC Saúde Ltda. é uma empresa constituída em 14/06/2000, e tem como objetivo a operação de Planos 
Privados de Assistência à Saúde, através da cobertura de custos de assistência médica, hospitalar e 
ambulatorial, mediante o credenciamento de terceiros, técnica e legalmente habilitados e de reembolsos de 
despesas médicas, hospitalares e ambulatoriais feitos a seus beneficiários. A SBC Saúde está classificada 
como empresa de Medicina de Grupo, com autorização de funcionamento concedida pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar sob nº 41205-8.  
 
Desempenho econômico-financeiro 
No exercício de 2016, a empresa registrou receita de R$ 39.145.706,39 - proporcionando aumento de 
7,29% em relação ao exercício anterior. 
A despesa total registrada foi de R$ 39.333.943,87- aumento  de 16% em relação ao exercício anterior. 
O exercício foi encerrado com resultado deficitário de R$ 305.308,10. Como consequência, houve 
diminuição de 7% no patrimônio líquido, que passou para R$ 4.280.656,74. 
O índice de liquidez passou de 1,6 em 2015 para 1,56 em 2016, atestando a capacidade de pagamento  da 
SBC Saúde frente às suas obrigações.  
 
Negócios sociais e principais fatores de influência para o resultado 
Receitas - O reajuste de 13,55% aplicado nos planos coletivos por adesão no mês de maio/2016 não foi 
suficiente para produzir o resultado esperado.  
O ingresso de beneficiários em planos individuais, que registrou elevação do número de beneficiários em 
10% foi superado pelo o elevado índice de 37% de cancelamentos dos planos de saúde por motivos de 
inadimplência e dificuldades financeiras, consequência direta da recessão econômica do país.  
A SBC Saúde encerrou o exercício de 2016 com 5.811 beneficiários, registrando queda de 6,32% em 
comparação ao exercício de 2015. 
Despesas - O resultado deficitário se deu em virtude da elevação assustadora das despesas assistenciais 
com internação hospitalar. Em 2016, ocorreram os três maiores gastos individuais até então registrados, o 
primeiro em montante superior a R$ 2 milhões e os demais, em valores superiores a R$ 1 milhão cada um. 
As medidas urgentes tomadas pela Administração envolveram: a) fortalecimento da gestão administrativa, 
gestão médica e da gestão de informática do hospital do grupo, com o objetivo de aumentar a capacidade 
de atendimentos ambulatoriais e de internações clínicas, com foco na fidelização do paciente, 
sustentabilidade e melhoria da qualidade do serviço prestado; b) repactuação com os prestadores de 
serviço de internação clínica e cirúrgica, com fixação de valores-limite de pagamento mensal mediante 
desembolso programado para atender o fluxo de caixa, sem, no entretanto, comprometer a qualidade 
assistencial; c) compra direta de medicamentos de alto custo, órteses, próteses e materiais especiais; d) 
revisão de processos, com ênfase em cuidados paliativos / desospitalização, bem como assistência 
individualizada aos pacientes internados de longa permanência; e) implantação da Gestão Médica, com 
início em janeiro/2017, com a atuação de  profissional dedicado a revisar e melhorar as práticas 
assistenciais aos beneficiários, em trabalho conjunto com o Responsável Técnico e a Auditoria Médica e de 
Enfermagem; f) contratação de consultoria especializada em venda de planos de saúde corporativos. 
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A sinistralidade (frequência de utilização do plano de saúde) foi de 89%, registrando aumento de 6% em  
comparação ao exercício de 2015. Diante da tendência crescente do aumento das despesas hospitalares, a 
previsão de reajuste nos planos coletivos por adesão, a partir de maio/2017 é de 22,09%. 
 
Investimentos 
Em 2017, os investimentos continuaram na área de informática, com a estruturação do sistema Tasy 
Financeiro (implantado em janeiro de 2017) em complemento ao sistema de gestão assistencial. 
Na área de comunicação e marketing, além dos sites corporativos e do Informativo SBC, a SBC Saúde 
iniciou sua participação em redes sociais, com o objetivo de fortalecer sua marca e fidelizar seus clientes. 
 
Perspectivas e planos para 2017 
Para 2017 a SBC Saúde pautará suas atividades de forma a consolidar os trabalhos iniciados em 2016, 
com a revisão de processos internos de trabalho, renegociação com prestadores de serviço, 
desenvolvimento de programas de promoção e prevenção à saúde e especialmente a venda de novos 
planos de saúde corporativos voltados para pequenas empresas e empreendedores individuais. 
 
 
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 
Associado Efetivo. O associado titular Efetivo contribui mensalmente com o valor de R$ 30,00 desde o mês 
de maio/2014. No ano de 2016 a arrecadação totalizou R$ 1.041.713,57. 
Associado Especial. O associado titular contribui mensalmente com o valor de R$ 40,00 desde o início das 
adesões, em maio/2015. No ano de 2016 a arrecadação totalizou R$ 74.000,00. 
 
DOAÇÕES RECEBIDAS 
Em 2016, as doações totalizaram R$ 103.945,36.  
A doação decorrente do XVIII Karaokê Beneficente em prol da SBC, evento tradicional e integrante do 
calendário da União Paulista de Karaokê ocorrido no dia 20/03/2016, totalizou R$ 35.435,41 e foi utilizada 
para aquisição de 7 (sete) camas hospitalares elétricas e 1 (uma) câmara conservadora (refrigerador para 
armazenamento de sangue) para o Hospital SBC. A SBC agradece o empenho e a dedicação da Comissão 
Organizadora, da ADESC, dos patrocinadores e de todos que colaboraram ativamente para a realização e 
sucesso do evento. 
 
PROJETOS PARA 2017 
Para 2017 a Diretoria da Associação SBC apoiará os projetos em curso desenvolvidos pelo Hospital SBC, 
pelo Espaço SBC e pela SBC Saúde, especialmente aqueles voltados à promoção da saúde de seus 
associados, com a adoção de práticas que busquem melhoria da qualidade de vida dentro de um modelo 
assistencial sustentável.  A busca de parcerias se iniciou em 2016 com reuniões junto à JICA - Japan 
International Cooperation Agency e junto ao Consulado Geral do Japão em São Paulo.  
 
A Diretoria da SBC agradece aos associados, colaboradores, voluntários, Corpo Clínico, à equipe técnica e 
administrativa pelos resultados obtidos no ano de 2016 e conta com o apoio e a união de todos para o ano 
de 2017. 

São Paulo/SP, 28 de março de 2017. 
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ANEXO – QUADRO DE ASSOCIADOS 

A  SBC encerrou o exercício com o total de 5.320 associados, distribuídos de acordo com as seguintes faixas etárias: 
 
ASSOCIADOS EFETIVOS        

PLANO PADRÃO 
   

Faixa etária Quantidade Percentual Contribuição Despesa  Saldo 
   

00 a 18 anos 242 5,15  R$         734.396,40   R$         385.870,63   R$       348.525,77     

19 a 23 anos 153 3,26  R$         423.455,39   R$         158.490,38   R$       264.965,01     

24 a 28 anos 173 3,68  R$         528.164,48   R$         403.212,41   R$       124.952,07     

29 a 33 anos 230 4,89  R$         794.648,52   R$         280.976,22   R$       513.672,30     

34 a 38 anos 230 4,89  R$         905.723,24   R$         366.998,41   R$       538.724,83     

39 a 43 anos 236 5,02  R$      1.053.238,77   R$         361.179,10   R$       692.059,67     

44 a 48 anos 243 5,17  R$      1.156.325,71   R$         695.880,39   R$       460.445,32     

49 a 53 anos 306 6,51  R$      1.614.719,03   R$         683.451,62   R$       931.267,41     

54 a 58 anos 323 6,87  R$      1.754.829,57   R$      1.738.339,89   R$         16.489,68     

59 anos ou mais 2.563 54,54  R$     17.877.372,63   R$     24.325.535,34   R$   (6.448.162,71)    

Total 4.699 100  R$     26.842.873,74   R$     29.399.934,39   R$   (2.557.060,65) 
   

         

PLANO SUPERIOR 
   

Faixa etária Quantidade Percentual Contribuição Despesa  Saldo 
   

00 a 18 anos 5 0,81  R$           39.109,70   R$           12.195,75   R$         26.913,95     

19 a 23 anos 10 1,61  R$           72.235,91   R$             9.167,77   R$         63.068,14     

24 a 28 anos 16 2,58  R$         132.663,25   R$           23.560,99   R$       109.102,26     

29 a 33 anos 16 2,58  R$         146.211,87   R$           37.686,35   R$       108.525,52     

34 a 38 anos 9 1,45  R$           80.967,36   R$           21.509,43   R$         59.457,93     

39 a 43 anos 10 1,61  R$           94.309,57   R$           10.287,49   R$         84.022,08     

44 a 48 anos 12 1,93  R$         104.390,94   R$           58.397,07   R$         45.993,87     

49 a 53 anos 18 2,90  R$         170.508,58   R$           29.994,74   R$       140.513,84     

54 a 58 anos 28 4,51  R$         291.735,24   R$         117.497,95   R$       174.237,29     

59 anos ou mais 497 80,03  R$      5.847.202,94   R$      8.442.697,51   R$   (2.595.494,57)    

Total 621 100  R$          6.979.335,36   R$          8.762.995,05   R$   (1.783.659,69) 
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ASSOCIADOS ESPECIAIS 
    

Faixa etária Quantidade Percentual 
   

00 a 18 anos 0 0,00 
   

19 a 23 anos 4 2,16    

24 a 28 anos 3 1,62    

29 a 33 anos 8 4,32 
   

34 a 38 anos 5 2,70    

39 a 43 anos 6 3,24    

44 a 48 anos 7 3,78    

49 a 53 anos 10 5,41    

54 a 58 anos 15 8,11    

59 anos ou mais 127 68,65    

Total 185 100 
   

 
 
 
TOTAL DE ASSOCIADOS EM 31/12/2015: 5.847 
 

   

TOTAL DE ASSOCIADOS EM 31/12/2016: 5.505    

REDUÇÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO EM 5,85% COMPARADO COM 2015  
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ANEXO – DOAÇÕES RECEBIDAS EM 2016 

 

DOADOR(A) FINALIDADE  DOAÇÃO R$  

ADESC FEIRINHA SBC   R$          7.191,00  

ADESC XVIII KARAOKÊ BENEFICENTE EM PROL DA SBC  R$          5.500,00  

ALBERTO NISHIDA KOODENGAESHI - AKIRA NISHIDA  R$             200,00  

ANDERSON YOSHIO OSAWA 
DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
HOSPITALARES 

 R$             400,00  

ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES E 
PENSIONISTAS DA SOMUPP  DESENVOLVIMENTO DAS FINALIDADES SOCIAIS  

 R$          6.000,00  

COMISSÃO ORGANIZADORA XVIII 
KARAOKÊ BENEFICENTE EM PROL DA 
SBC XVIII KARAOKÊ BENEFICENTE EM PROL DA SBC 

 R$        29.935,41  

DOADORES DIVERSOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES  R$          1.406,44  

ELZA FUMIKA SONODA WADA 
CADEIRA DE RODAS, ANDADOR E FRALDAS 
GERIÁTRICAS 

  

FEDERAÇÃO DOS CLUBES NIPO-
BRASILEIROS DE ANCIÕES DOAÇÃO ESPONTÂNEA 

 R$          1.372,00  

HARUMI UEMURA DOAÇÃO ESPONTÂNEA  R$             220,00  

HISAO E MITIE OSAWA 
DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
HOSPITALARES  R$          1.000,00  

IKUKO SUHARA (MARINA) DOAÇÃO ESPONTÂNEA  R$          5.000,00  

JULIA KASHIWAGI FEIRINHA SBC   R$             231,40  

JULIA KASHIWAGI FEIRINHA ADESC - VARGEM GRANDE PAULISTA  R$               44,50  

KAZUKO SHIMOYAMA 1 CADEIRA DE RODAS   

KENITI SAWADA DOAÇÃO ESPONTÂNEA  R$          3.000,00  

MASAKO IIDA / TAKANORI AOYAMA DOAÇÃO ESPONTÂNEA  R$             260,00  

MASAO KARIYA DOAÇÃO ESPONTÂNEA  R$             360,00  

MIRIAM NAOMI OSAWA  
DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
HOSPITALARES 

 R$             400,00  

NORIE TSUZUKI ENXOVAL HOSPITALAR  R$          9.389,01  

NORIE TSUZUKI BISTURI ELETRÔNICO  R$        17.500,00  

NORIE TSUZUKI 2 (DUAS) BALANÇAS DIGITAIS  R$          2.998,00  

RIOKO ITO FEIRINHA SBC   R$             272,60  

SANDRA MAYUMI FUZZI  
DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
HOSPITALARES 

 R$             400,00  

SATOMI TAKEHARA OKA AQUISIÇÃO DE COBERTORES  R$             640,00  

SETSUKO MIYAJI DOAÇÃO ESPONTÂNEA  R$             200,00  

SHIRO WATANABE UNIFORME PARA RECEPÇÃO   

TOMIKO UEMURA KOODENGAESHI - MASSASHI UEMURA  R$          1.000,00  

YOSHIKO SHIMOKAWA E FAMÍLIA DOAÇÃO ESPONTÂNEA  R$          8.950,00  

YOSHITAKA NAKASHIMA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES  R$               75,00  

  TOTAL  R$103.945,36  
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ANEXO – GASTOS COM OS 20 MAIORES AUXÍLIOS 
   

 

ORD. DIAGNÓSTICO IDADE PLANO AUXÍLIO R$ HOSPITAL 

1 NEOPLASIA 
GASTROESOFÁGICA 69 PADRÃO  R$          2.113.656,95  

NIPO/ BCO SANGUE SP / 
LAPACOR / DIAGNOSTIKA/SBC 

/ A+/ENKYO 

2 TRAUMA CRÂNIO ENCEFÁLICO 
/ HEMATOMA SUBDURAL 81 SUPERIOR  R$          1.411.218,50  STA CRUZ/ LSF / SBC 

3 

DIABETE MELLITUS, INSUFIC. 
RENAL, 

INSUFIC.CORONARIANA 
CRÔNICA 

72 PADRÃO  R$          1.093.055,12  
STA CRUZ / SBC / REEMBOLSO 

/ FONO PORÃ / TOTAL 
CUIDADOS 

4 NEOPLASIA DO ESTÔMAGO 78 SUPERIOR R$             993.770,44 
NIPO / REEMBOLSO / SBC / 
TOTAL CUIDADOS / SÍRIO 

LIBANÊS 

5 CALCULOSE BILIAR SEM 
COLANGITE OU COLECISTITE 52 BÁSICO R$             535.881,09 NIPO/ BCO SANGUE SP / /SBC 

6 
ENCEFALOPATIA ANÓXICA / 

PCR / POT FRATURA DE 
COTOVELO 

74 SUPERIOR R$             477.568,43 
TOTAL CUIDADOS / SBC / 
REEMBOLSO / STA CLARA 

DIAGN. 

7 ESTEATONECROSE 
PANCREÁTICA 

71 PADRÃO R$             426.932,74 
NIPO / SBC / BCO SANGUE SP / 

DIMAGEM / HC / TOTAL 
CUIDADOS / A+ 

8 NEOPLASIA GÁSTRICA 83 PADRÃO R$             379.641,45 
NIPO / SBC / TOTAL CUIDADOS 

/ BCO SANGUE SP / ENKYO / 
DIAGNOSTIKA / FONO PORÃ 

9 ATAXIA CEREBELAR 55 PADRÃO R$             377.513,09 TOTAL CUIDADOS / SBC / 
REEMBOLSO 

10 INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO 

92 PADRÃO R$             352.796,31 NIPO / TOTAL CUIDADOS / SBC 
/ BCO SANGUE SP 

11 SÍNDROME NEUROLÓGICA 91 PADRÃO R$             341.237,91 SBC / FONO PORÃ 

12 PNEUMONIA, BCE, ESCARAS 84 PADRÃO R$             333.087,92 
SBC / FONO PORÃ / TOTAL 

CUIDADOS / STA CRUZ / 
REEMBOLSO 

13 MELANOMA MALIGNO DA PELE 79 PADRÃO R$             308.266,26 AC CAMARGO / SBC / TOTAL 
CUIDADOS 

14 
DPOC GRAVE, HIPERTENSÃO 

ARTERIA SISTÊMICA / DIABETE 
MELLITUS 

79 SUPERIOR R$             306.694,50 
NIPO / SÍRIO LIBANÊS / TOTAL 
CUIDADOS / SBC / LAPACOR / 

ENKYO 

15 CÂNCER DE PÂNCREAS 76 PADRÃO R$              275.299,79 
AC CAMARGO / SBC / 
DIMAGEM / A+ / NIPO / 

ORTOCITY 

16 CÂNCER GINECOLÓGICO 68 SUPERIOR R$             269.621,42 

REEMBOLSO / MATER DEI / 
LAB IMAGEM / CTO OFTL 

N.HASEGAWA, ULTRAMED / 
LAB SÃO LUCAS 

17 INSUFICIÊNCIA RENAL 
CRÔNICA 

83 PADRÃO R$             267.600,85 
SBC / NIPO / FONO PORÃ / 

HOSP.PAULISTA / A+ / SINO / 
HYPASMED 

18 TUMOR DE DUODENO 61 PADRÃO R$             264.522,90 NIPO / SBC / DIMAGEM / TOTAL 
/ BANCO SANGUE SP 

19 SÍNDROME DE GUILLAIN 
BARRÉ 

70 SUPERIOR R$             259.996,51 
SBC / TOTAL CUIDADOS / 
REEMBOLSO / CORPORE 

SAÚDE 

20 FRATURA DE QUADRIL 87 PADRÃO R$             258.472,16 NOVO ATIBAIA / REEMBOLSO / 
SBC 

  
 

TOTAL R$ R$  11.046.834,34  
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ANEXOS – HOSPITAL SBC 
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ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA A SAÚDE SBC 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS PERÍODOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
 
NOTA 1 – Contexto Operacional 
 
A Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC, foi fundada em 1962, está constituída sob a forma de 
sociedade civil, sem fins econômicos, tem por fim à assistência à saúde de seus associados e programas 
assistenciais; dedica sua atenção a atividades sociais e hospitalares, inclusive contratando plano coletivo de 
assistência à saúde diretamente com a SBC Saúde Ltda. 
 
a) Balanço Patrimonial 
Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades 
Anônimas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, 
instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/09. Os Ativos e Passivos vencíveis até 
31/12/2017 foram classificados como Circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não 
Circulante. 
 
b) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades 
Anônimas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, 
instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/09. 
 
 
NOTA 2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras 
 
A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos critérios contábeis 
constantes na Lei das S/A., com nova redação dada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), 
atendem plenamente os Pronunciamentos Técnicos CPC aplicáveis à empresa.  
 
 
NOTA 3 – Principais Diretrizes Contábeis 
 
3.1 Classificações de itens Circulantes e Não Circulantes 
No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos 
próximos 12 (doze) meses, a título de itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de 
realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes. 
 
A. Direitos e Obrigações 
Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos 
encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço. 
 
B. Apuração do Resultado 
O resultado é apurado com base no regime contábil de competência de exercícios de conformidade com a 
legislação aplicável. 
 
C. Aplicações   
Estão demonstradas pelos valores das aplicações acrescidas dos rendimentos e deduzidas os impostos 
correspondentes, apropriados até a data do balanço. 
 
D. Créditos a Receber de Atividade Hospitalar 
Representam os valores a receber de convênios e pela prestação de serviços realizados. 
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E. Despesas Antecipadas 
Valores antecipados de Prêmios de Seguros. 
 
F. Outros Valores e Bens 
Estoques Diversos: Os estoque de medicamentos e mercadorias estão registrados pelo valor médio das 
últimas compras, que é inferior ao mercado totalizando o valor de R$ 117.899,36 (Cento e dezessete mil 
oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos). 
 
G. Ativo Não Circulante 
- Créditos e Valores: Depósitos Judiciais: Representam os valores de depósitos judiciais trabalhistas e 
reembolsos do SUS.   
 
- Investimentos: O valor de R$ 4.237.850,16 (Quatro milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e 
cinqüenta reais e dezesseis centavos), refere-se ao equivalente à participação da Associação SBC no 
Capital Social da Empresa SBC Saúde Ltda. 

- Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/1995. 
Depreciação: calculada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base em taxas de 
depreciação que contempla a vida útil econômica dos bens. Visando o atendimento das Normas 
Internacionais de Contabilidade IFRS que objetivam as exigências dos Pronunciamentos Técnico CPC 01 – 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos e CPC 27 –  avaliação patrimonial e estabelecimento da vida útil 
remanescente para os bens produtivos da entidade. 

Em 2014 foi efetuada a avaliação do imóvel hospitalar, pela Empresa Amaral D´Ávila, a saber:  
Valor de Venda: R$ 13.000.000,00 – Vida útil do imóvel: 60 anos – Vida útil remanescente: 40 anos. Apesar 
da avaliação do imóvel hospitalar ter apresentado ganho o ICPC-10 (Deemed Cost) permitiu a 
contabilização do ganho somente pela adoção inicial dos novos CPC que ocorreu em 2010, dessa forma é 
vedada sua contabilização. 
 
H. Contas “Compensação do Ativo” e “Compensação Passivo” 
- Mercadorias em Consignação: R$ 7.804,25. 
 
- Valores das contribuições do plano coletivo de assistência à saúde dos associados, cobrados pela 
Operadora SBC Saúde Ltda.: R$ 943.186,47. 
 
 
NOTA 4 – Caixas e Equivalentes de Caixa 
 

                 

Disponível 2016 2015
Caixa 10.505,95 6.064,89
Bancos 6.470,62 21.495,04
Total 16.976,57 27.559,93  

 
 
NOTA 5 – Convênios a Receber 
 

                  

Convênios a Receber 2016 2015
SBC Saúde Ltda. 350.395,93     -              
Atendimentos ABRAMGE 623,54            752,19        
Total 351.019,47     752,19         

 
 
NOTA 6 – Outros Atendimentos a Receber 
 

                  

Convênios a Receber 2016 2015
Atendimentos a receber 47.027,88     123.145,09   
Total 47.027,88     123.145,09    

 



 

 SBC 

 

21 
 

 
NOTA 7 – Despesas Antecipadas 
 

                  

Despesas Antecipadas 2016 2015
Premios de Seguros a Vencer - Imóvel 334,45        347,60        
Total 334,45        347,60        

 
 
 
NOTA 8 – Estoque 
 

                  

Mercadorias 2016 2015
Nutrição 5.691,18       5.875,67       
Materiais Hospitalares 53.901,09     50.132,98     
Drogas e Medicamentos 32.837,42     34.135,21     
Materiais de Escritório 2.479,97       2.766,96       
Impressos 8.083,77       6.061,25       
Materiais de Limpeza 1.980,27       3.419,20       
Materiais de Consumo 2.705,67       3.920,73       
Rouparia 10.219,99     795,32          
Total 117.899,36   107.107,32    

 
 
NOTA 9 – Ativo Não Circulante 
 
a) Créditos e Valores 

 

                  

Créditos e Valores 2016 2015
Depósitos Judiciais - Trabalhistas 1.000,00        1.000,00       
Depósitos Judiciais - Reembolsos SUS 98.578,26      82.121,16     
Valores a Receber -                -                
Total 99.578,26      83.121,16      

 
 
b) Investimentos 

 
Equivalencia Patrimonial 2016 2015

Patrimonio Líquido - SBC Saúde Ltda. 4.280.656,74     4.585.964,84    
Patrimonio Líquido - SBC Saúde Ltda. (Ajustado) 4.280.656,74     4.585.964,84    
Participação Societária 99% 99%
Resultado da Equivalência Patrimonial 302.255,02 1.917.118,19
Total Investimento 4.237.850,16     4.540.105,19     
 
c) Imobilizado 

 
Taxa

Depreciação

Imóveis de Uso Próprio-Hospitalar 4.236.377,03    4.236.377,03   4%
Equipamentos/Instalações 890.998,29       825.270,29      10%
Móveis, Máquinas e Utensílios 151.432,79       150.398,81      10%
Veículos -                    -                   20%
Linhas Telefônicas 15.471,09         15.471,09        -
Nutrição 11.900,00         11.900,00        10%
Sub-total 5.306.179,20    5.239.417,22   
Depreciação 2.587.856,50    2.492.288,18   
Total 2.718.322,70    2.747.129,04   

Contas 2016 2015
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d) Intangível 

 
Taxa

Amortização

Software 2.400,00           2.400,00          
Amortização 2.400,00           2.400,00          20%
Total -                    -                   

Contas 2016 2015

 
 
NOTA 10 – Passivo Circulante: Estão registradas as despesas e obrigações da Empresa de Curto Prazo. 
 

            

Contas 2016 2015
   Atendimento Hospitalar 245.316,84       788.973,30       
   Fornecimento de Materiais / Serviços 241.277,93       192.961,99       
   Obrigações c/Pessoal 466,00              466,00              
   Obrigações Tributárias 207.985,12       215.766,52       
   Provisões Trabalhistas 324.936,87       267.593,22       
   Provisões p/ Contingências Trabalhistas -                    -                    
   Obrigações Diversas a Pagar 3.059,84           445,18              
   Recebimentos Antecipados 3.102,49           2.518,49           

1.026.145,09    1.468.724,70     
 
 
NOTA 11 – Passivo Não Circulante: Estão registradas as despesas e obrigações da Empresa de Longo 
Prazo. 
 

        

Contas 2016 2015
  Provisões Diversas 175.109,34      175.109,34      
  Provisões p/Contingências Trabalhistas 193.386,64      -                   
  Outras Obrigações de Longo Prazo -                   -                   

368.495,98      175.109,34       
 
 
NOTA 12 – Isenção Tributária: Conforme art. 15 da Lei 9.532/97, a Associação está isenta do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, pois atende aos 
seguintes requisitos: 

• Não distribui parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação nos 
resultados; 

• Aplica integralmente no país os recursos para manutenção de seus objetivos institucionais; 
• Mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas. 

 
NOTA 13 – Eventos Subseqüentes:  
 

• A entidade possui seguro em valor considerado suficiente pela Administração; 
 
 
 

São Paulo, 06 de fevereiro de 2017. 
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PARECER DO CONSELHO SUPERIOR 

 

 

 

Os membros do Conselho Superior, abaixo assinados, em conformidade 

com as letras “a” e “b” do artigo 27 dos Estatutos da Associação de 

Assistência Mútua à Saúde SBC, tendo procedido ao exame dos Balanços 

Patrimoniais, da Demonstração de Resultados e dos relatórios encerrados 

em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do Parecer do Conselho 

Fiscal e dos Auditores Independentes, bem como da Previsão 

orçamentária para 2017, constataram que os documentos em apreço 

encontram-se em perfeita ordem, e vem, por este Parecer, declarar que 

refletem com fidelidade a situação da Associação de Assistência Mútua à 

Saúde SBC. 

 

 

 

São Paulo, 09 de março de 2017 

 

 

 

 

 

a) ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO  a) MARIO MIYAMOTO a) MASAKO IIDA 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
 
 
 
 
 
 

Os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, em conformidade com o artigo 42 dos 
Estatutos desta Associação, tendo procedido mensalmente os exames dos Balancetes, 
Demonstrações de Resultados, verificação do Balanço Patrimonial e da Demonstração de 
Resultados encerrados em 31 de dezembro de 2.016 e 2.015, constataram que os 
documentos em apreço encontram-se em perfeita ordem e, vem pelo presente parecer, 
declarar que refletem com fidelidade a situação da Associação de Assistência Mútua a 
Saúde SBC. 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 09 de março de 2017 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

a)CLAUDIO ISSAO YOKOTA      a)TSUTOMU TANIGUCHI        a)MASAHIRO UEMURA 
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 
 

Aos 

Diretores, Administradores e Conselheiros da 

Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC 

São Paulo – SP 

 

Opinião 

 

Examinamos as demonstrações financeiras da Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio social 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação de Assistência Mútua a 
Saúde SBC em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). 
 
Base para a 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 financeiras”. Somos 
independentes em relação a Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC, 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 

 

Na SBC Saúde Ltda sociedade controlada pela Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC, foi 
consignado parágrafo sobre a Incerteza material relacionada com a continuidade operacional: 
 
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 11-i , que indica insuficiência da Margem de Solvência 
no valor de 1.434.197,97 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais 
e noventa e sete centavos); portanto demonstrando a existência de descumprimento atrelado as 
normas emanadas pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar em relação ao conjunto de 
ativos garantidores exigidos para o funcionamento de operadoras de planos privados de assistência a 
saúde. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor 

 

A administração da Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. 
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Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre este relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 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 financeiras 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 pelas demonstrações financeiras 

A Administração da Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC de continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela administração da Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC, são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto estão livres de distorção 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 a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria,exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

financeiras,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. 
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 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 Associação. 

 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 Associação . Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras 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 Associação a não mais se manterem em 
continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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, 06 de março de 2017. 
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ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA A SAÚDE SBC 

ORÇAMENTO 2017 
110,6700% 

ORÇADO REALIZADO 

2017 2016 2015 
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE 
HOSPITALAR 307.077,03  (1.386.047,62)  (750.407,15) 

RECEITAS OPERACIONAIS 17.260.395,88 14.564.297,58 13.837.870,48 

SBC Saúde Ltda. 15.000.583,10 12.795.696,22 12.137.957,72 

Outros Convênios / Atendimentos Particulares 2.124.687,26 1.641.469,99 1.077.607,78 

Doações 110.481,55 103.945,36 577.739,03 

Atendimento gratuito 24.643,97 23.186,01 44.565,95 

DESPESAS OPERACIONAIS  (16.953.318,86)  (15.950.345,20)  (14.588.277,63) 

Consultas e Honorários Médicos  (3.935.990,85)  (3.703.134,08)  (3.565.908,42) 
Exames, Terapias, Hemoterapia, Laboratório e Anatomia 
Patologica  (1.751.159,06)  (1.647.558,91)  (1.588.349,70) 

Despesas com Pessoal  (5.662.433,16)  (5.327.438,50)  (4.641.566,07) 

Despesas com Serviços de Terceiros  (1.425.500,94)  (1.341.167,02)  (1.422.955,19) 

Despesas com Materiais de uso hospitalar  (1.761.670,47)  (1.657.448,45)  (1.356.303,33) 
Despesas com Localização e Funcionamento e 
Administrativas Diversas  (1.381.474,04)  (1.299.744,79)  (1.139.388,78) 

Despesas com Tributos  (1.010.446,36)  (950.667,44)  (829.240,19) 

Atendimento gratuito  (24.643,97)  (23.186,01)  (44.565,95) 

RESULTADO FINANCEIRO  814,83  (80,13) 8.128,84 

 Receitas Financeiras 77.855,79 73.249,77 59.630,54 

 Despesas Financeiras  (77.040,96)  (73.329,90)  (51.501,70) 

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 4.583.639,85 1.423.865,91 4.164.265,59 

 Contribuição Associativa - COASSO 933.300,00 1.041.713,57 1.107.400,00 

 Outras Receitas 88.800,00 684.407,36 1.139.747,40 

  Resultado da Equivalência Patrimonial  3.561.539,85  (302.255,02) 1.917.118,19 

RESULTADO  OPERACIONAL 4.891.531,71 37.738,16 3.421.987,28 

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 0,00 

   Venda do Imobilizado 0,00 0,00 0,00 

IMPOSTO DE RENDA 0,00 0,00 0,00 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 

RESULTADO LÍQUIDO 4.891.531,71 37.738,16 3.421.987,28 
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ANEXOS – SBC SAÚDE 
 

ANEXO – QUADRO DE BENEFICIÁRIOS 
 

Planos coletivos por adesão - 2016 
 

Planos individuais - 2016 
 

Plano coletivo empresarial - 2016 

Faixa etária Beneficiários Faixa etária Beneficiários Faixa etária Beneficiários 

00 - 18 anos                             247  00 - 18 anos 123 00 - 18 anos 19 

19 - 23 anos                             163  19 - 23 anos 28 19 - 23 anos 6 

24 - 28 anos                             189  24 - 28 anos 31 24 - 28 anos 3 

29 - 33 anos                             246  29 - 33 anos 32 29 - 33 anos 15 

34 - 38 anos                             239  34 - 38 anos 39 34 - 38 anos 11 

39 - 43 anos                             246  39 - 43 anos 41 39 - 43 anos 10 

44 - 48 anos                             255  44 - 48 anos 45 44 - 48 anos 11 

49 - 53 anos                             324  49 - 53 anos 28 49 - 53 anos 9 

54 - 58 anos                             351  54 - 58 anos 12 54 - 58 anos 0 
59 anos ou 
mais                          3.060  

59 anos ou 
mais 28 

59 anos ou 
mais 0 

TOTAL                          5.320  TOTAL 407 TOTAL 84 

Exercício 
anterior 

Planos coletivos por adesão - 2015 Planos individuais - 2015 Plano coletivo empresarial - 2015 

Faixa etária Beneficiários Faixa etária Beneficiários Faixa etária Beneficiários 

TOTAL 
                         
5.754  TOTAL 369 TOTAL 80 

 
 

ANEXO – MOTIVOS DE CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE 

MOTIVO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Inadimplência 116 21,80 

Óbito 98 18,42 

Iniciativa do beneficiário (outro convênio) 97 18,23 

Iniciativa do beneficiário (dificuldades financeiras) 82 15,41 

Mudança de Plano 34 6,39 

Iniciativa do beneficiário (viagem ao exterior) 25 4,70 

Iniciativa do beneficiário (particular) 24 4,51 

Iniciativa do beneficiário (local sem rede credenciada) 19 3,57 

Desligamento da empresa (para planos coletivos) 14 2,63 

Iniciativa do beneficiário (mudança para outro Estado 10 1,88 

Iniciativa do Beneficiário (contribuição alta) 6 1,13 

Iniciativa do beneficiário (insatisfação) 6 1,13 

Por portabilidade de carência 1 0,19 

TOTAL 532 100,00 
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 
 

Aos 

Administradores e Quotistas da 

SBC Saúde Ltda. 

São Paulo – SP 

 

 

Opinião 

 

Examinamos as demonstrações financeiras da SBC Saúde Ltda, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SBC Saúde Ltda. em 31 de dezembro de 2016, o 
desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e aplicáveis às operadoras supervisionadas pela 

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

 

Base para a 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 financeiras”. Somos independentes em relação 
a SBC Saúde Ltda, 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. 
 

Incerteza material relacionada com a continuidade operacional 

 
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 11-i , que indica insuficiência da Margem de Solvência no valor 
de 1.434.197,97 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e noventa e sete 
centavos); portanto demonstrando a existência de descumprimento atrelado as normas emanadas pela ANS – 
Agência Nacional de Saúde Suplementar em relação ao conjunto de ativos garantidores exigidos para o 
funcionamento de operadoras de planos privados de assistência a saúde. Nossa opinião não contém ressalva 
relacionada a esse assunto. 
 

Outros assuntos 

 

As Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2015, incluídas para fins de comparação 
foram por nós revisadas, foi emitido em 23 de março de 2016 parecer de auditoria sem modificação. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor 

 

A administração da SBC Saúde Ltda é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre este relatório.  
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 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 financeiras 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 financeiras 

 
A Administração da SBC Saúde Ltda é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 
SBC Saúde Ltda de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da SBC Saúde Ltda, definido como a Administração, são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto estão 
livres de distorção 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 a  
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras , 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. 
 
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia. 
 
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia . 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
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respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manterem em continuidade operacional. 
 
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras 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. 
 
 

São Paulo, 06 de março de 2017. 
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RENOVAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 
 

 

 
MEMBROS ATUAIS – 2016 / 2017   

     

 CÓDIGO EFETIVOS   

 4215-3 CLAUDIO ISSAO YOKOTA  

 3699-4 TSUTOMU TANIGUCHI  

 20503839-1 MASAHIRO UEMURA  

     

 CÓDIGO SUPLENTES   

 4242-0 LAVITO UTATA WATANABE  

 51-7 MASAHIKO AKAMINE  

 4765-1/00 MILTON MASSAKI YAMASHITA  

  

 
 
   

     

     

         

  RENOVAÇÃO DE 1/3 DOS MEMBROS – 2017 / 2018    

       

       

  CÓDIGO EFETIVOS    

  4215-3 CLAUDIO ISSAO YOKOTA    

  3699-4 TSUTOMU TANIGUCHI    

  70004617-5/00 JOSÉ AMÉRICO DA SILVA PEREIRA    

       

  CÓDIGO SUPLENTES    

  275-5 ROBERTO TSUTOMU MAKI    

  51-7 MASAHIKO AKAMINE    

  4765-1/00 MILTON MASSAKI YAMASHITA    

         

     
 

 


