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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações 
financeiras 
 
 
Aos Administradores e Acionistas 
Univen Healthcare S.A.  
Curitiba - PR 
 
 

Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Univen Healthcare S.A. que compreendem o balanço 
patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 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 Univen Healthcare S.A., em 31 de dezembro 
de 2021, 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 para pequenas e médias empresas - Pronunciamento 
Técnico CPC PME - “Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas”. 
 

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 financeiras”. Somos independentes em 
relação à Companhia, 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. 
 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras 
 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas – Pronunciamento Técnico 
CPC PME – “Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas” 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 
de a Companhia 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 Companhia 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 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 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 obtivemos 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. 

 
• Obtivemos 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 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 manter em continuidade operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 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 e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. 
 
 
Curitiba, 31 de março de 2022. 
 

         
Mazars Auditores Independentes    Éverton Araken Paetzold 
CRC 2SP023701/O-8 PR     Contador CRC 1PR-047.959/O-9 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 

1 Informações gerais 
 
A Univen Healthcare S.A (“Companhia” ou “Univen”) é uma sociedade anônima capital fechada com sede 
em Palhoça-SC, que tem por objetivo social o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; aluguel de equipamentos científicos, médicos, hospitalares, 
sem operador; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; fabricação e manutenção 
de aparelhos eletro médicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação. A Companhia também 
atua como representante comercial e agente do comércio de máquinas e equipamentos. 
 
 

2 Aprovação das demonstrações financeiras 
 
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 31 de março de 2022. 
 
 

3 Resumo das principais práticas 
 
As principais políticas contábeis adotadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 
descritas abaixo. As políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, 
salvo indicação contrária. 
 

3.1 Mudanças em prática contábeis 
 

As seguintes alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 
1o de janeiro de 2021:     

    

• Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao IFRS 9/CPC 48, IAS 39/CPC 38 e IFRS 7/CPC 40 -
"Instrumentos Financeiros", ao IFRS 16/CPC 06(R2) - Arrendamentos, ao IFRS 4/CPC 11 
"Contratos de Seguros". Exceções temporárias na aplicação das referidas normas, em relação 
aos fluxos de caixa contratuais de ativos e passivos financeiros que permite mudanças na base 
de determinação dos fluxos de caixa contratuais sem ocasionar em desreconhecimento do 
contrato e, consequentemente, sem efeito imediato de ganho ou perda no resultado do 
exercício.    

    

• Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de 
Arrendamento: alterações ao IFRS 16/CPC 06(R2) "Arrendamentos": reconhecimento das 
reduções obtidas pela Companhia nos pagamentos dos arrendamentos diretamente no 
resultado do exercício e não como uma modificação de contrato, até 30 de junho de 2022.     

    
Não houve impacto nas demonstrações financeiras em razão da não aplicabilidade das situações.  
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Normas emitidas, mas ainda não vigentes   
  
As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB em maio de 2020 e tem efetiva 
aplicação a partir de 1o de janeiro de 2022.  Não há efeitos significativos nas demonstrações 
financeiras da Companhia. 

  

IAS 16 "Ativo 
Imobilizado"   

Proibição de uma entidade de deduzir do custo do imobilizado os 
valores recebidos da venda de itens produzidos enquanto o ativo 
estiver sendo preparado para seu uso pretendido. Tais receitas e 
custos relacionados devem ser reconhecidos no resultado do 
exercício.     
    

IAS 37 "Provisão, 
Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes"   

Esclarecimento que, para fins de avaliar se um contrato é oneroso, o 
custo de cumprimento do contrato inclui os custos incrementais de 
cumprimento desse contrato e uma alocação de outros custos que se 
relacionam diretamente ao cumprimento dele.    
    

IFRS 3 "Combinação de 
Negócios"   

Tem por objetivo de substituir as referências da versão antiga da 
estrutura conceitual para a mais recente.     
    

Aprimoramentos anuais - 
ciclo 2018-2020   

Aplicáveis a partir de 1o de janeiro de 2022:    
    
i. IFRS 9 - "Instrumentos Financeiros" - esclarece quais taxas 

devem ser incluídas no teste de 10% para a baixa de passivos 
financeiros.    

ii. IFRS 16 - "Arrendamentos" - alteração do exemplo 13 a fim de 
excluir o exemplo de pagamentos do arrendador relacionados a 
melhorias no imóvel arrendado.    

iii. IAS 41 - "Ativos Biológicos" - remoção da exigência de excluir 
os fluxos de caixa da tributação ao mensurar o valor justo dos 
ativos biológicos e produtos agrícolas, alinhando assim as 
exigências de mensuração do valor justo no IAS 41 com as de 
outras normas IFRS.      

    

IAS 1 "Apresentação das 
Demonstrações 

Contábeis"   

Esclarecer que os passivos são classificados como circulantes ou não 
circulantes, dependendo dos direitos que existem no final do período. 
A classificação não é afetada pelas expectativas da entidade ou 
eventos após a data do relatório).     
    

IAS 1 e IFRS Practice 
Statement 2 - Divulgação 
de políticas contábeis   

Divulgação de políticas contábeis "materiais" ao invés de políticas 
contábeis "significativas". As alterações definem o que é "informação 
de política contábil material" e explicam como identificá-las. A referida 
alteração tem vigência a partir de 1o de janeiro de 2023.    
    

IAS 8 - Políticas 
Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação 

de Erro   
   

Esclarece como as entidades devem distinguir as mudanças nas 
políticas contábeis de mudanças nas estimativas contábeis. A referida 
alteração tem vigência a partir de 1o de janeiro de 2023.    
    

IAS 12 - Tributos sobre o 
Lucro:   

Requer que as entidades reconheçam o imposto diferido sobre as 
transações que, no reconhecimento inicial, dão origem a montantes 
iguais de diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis.     
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Não há outras normas IFRS/CPCs ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que 
poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Companhia. 

 

3.3 Declaração de conformidade 
 

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 
CPC, aplicáveis a pequenas e médias Empresas (NBC TG 1000 (R1)), e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias nas demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela administração na sua gestão.  
 
As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico, que, no caso de ativos e 
passivos financeiros, é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. 
 

3.4 Estimativas e julgamentos críticos 
 
Como o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade 
de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas.  
 
Na preparação das demonstrações financeiras, a Companhia adotou algumas variáveis e premissas 
derivadas de sua experiência histórica, dentre outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. 
Os resultados poderiam ser distintos dos estimados sobre premissas, variáveis ou condições diferentes, 
mas as áreas onde julgamentos e estimativas significativos foram feitos na preparação de tais 
demonstrações financeiras e seus efeitos referem-se a: 
 

• Vida útil do ativo imobilizado (Nota 19). 
 
No entendimento da administração da Companhia, os assuntos acima não apresentam risco significativo 
de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social. 
 

3.5 Conversão de moeda estrangeira 
 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$ (reais), que é a moeda funcional da Companhia. 
 
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados. 
 
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são 
apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira.  
 

3.6 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de mudança 
de valor. As aplicações financeiras estão representadas pelos valores de aplicação avaliados ao custo 
mais rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial. 
 

3.7 Instrumentos financeiros básicos 
 
Classificação e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros 

 
A Companhia contabiliza seus instrumentos financeiros conforme previsto na seção 11 do pronunciamento 
contábil para Contabilidade de Pequenas e Médias Empresas, o qual define que todos os ativos e passivos 
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financeiros são reconhecidos e remensurados pelo custo amortizado, exceto para os investimentos em 
ações preferenciais não conversíveis e ações ordinárias ou preferenciais não resgatáveis, negociadas em 
mercados organizados ou cujo valor justo possa ser mensurado de forma confiável sem custo ou esforço 
excessivo. Entre os instrumentos financeiros estão: 
(a) caixa; 
(b) depósitos à vista e a prazo fixo, quando a Empresa é o depositante; por exemplo, contas bancárias; 
(c) títulos e letras negociáveis; 
(d) contas, títulos e empréstimos a receber e a pagar; 
(e) títulos de dívida e instrumentos semelhantes; 
 
Reconhecimento inicial 
 
A Companhia reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se parte das 
disposições contratuais do instrumento. 
 
Quando o ativo ou o passivo financeiro é reconhecido, a Companhia mensura pelo custo da operação 
(incluindo os custos de transação, exceto na mensuração inicial de ativos e passivos financeiros, que são 
subsequentemente mensurados pelo valor justo por meio do resultado). 
 
Mensuração subsequente 
Ao final de cada exercício a Companhia mensura os instrumentos financeiros, conforme abaixo, sem 
nenhuma dedução dos custos da transação com os quais a entidade possa arcar na venda ou na 
alienação: 
 

i. os instrumentos de dívida são mensurados com base no custo amortizado, usando o método da taxa 
efetiva de juros. 

ii. Compromissos de receber empréstimo são avaliados com base no custo, menos reduções ao valor 
recuperável; 

iii. Investimentos em ações (quando realizados) negociados publicamente são mensurados a valor justo, 
sendo as mudanças reconhecidas no resultado no exercício em que ocorrem. 

iv. Investimentos em ações cuja cotação não é pública e cujo valor justo não pode ser apurado com 
confiança são valorizados ao custo. 

 
A Companhia não possui instrumentos de hedge e não adotou a contabilidade de hedge (hedge 
accounting) em nenhum dos períodos apresentados. 

 
Impairment de instrumentos financeiros 
 
A Companhia avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva quanto ao valor recuperável de um 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros avaliados com base no custo amortizado. As evidências 
objetivas de que um ativo financeiro, ou grupo de ativos, sofreu redução no valor recuperável inclui dados 
observáveis que chamam a atenção do titular do ativo em relação aos seguintes eventos de perda 
 

i. dificuldade financeira significativa do emissor ou devedor; 
ii. quebra de contrato, como não pagamento ou inadimplência em relação ao pagamento dos juros ou 

do principal; 
iii. o credor, por razões econômicas ou legais relacionadas à dificuldade financeira do devedor, concede 

a este algo que, em outro caso, nem consideraria; 
iv. tornou-se provável que o devedor declare falência ou outra forma de reorganização financeira; e 
v. dados observáveis indicando que houve redução mensurável nos fluxos de caixa futuros estimados 

de grupo de ativos financeiros desde seu reconhecimento inicial. 
 
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não 
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foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do 
ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. 
 
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser 
relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma 
melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será 
reconhecida na demonstração do resultado. 
 

3.8 Contas a receber de clientes 
 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de 
mercadorias e prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. 
 
Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal da 
Companhia), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas 
no ativo não circulante. 
 

3.9 Estoques 
 
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois, o menor. O custo é 
determinado usando-se o método do custo médio ponderado fixo. 
 
O custo das mercadorias revendidas compreende o custo parar importar os bens e as despesas 
diretamente associadas a importação, como despesas aduaneiras, taxas, impostos e frete, desde que não 
recuperáveis. 
 
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, menos os custos 
estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda. 
 

3.10 Outras contas a receber (circulante e não circulante) 
 
Estas são demonstradas ao valor de custo ou de realização, dos dois, o menor, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetários auferidos. 
 

3.11 Imobilizado 
 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico 
inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos 
de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores. 
 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, 
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados 
ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança.  
 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada 
exercício. 
 
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do 
ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. 
 
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor 
contábil e são reconhecidos em "Outras receitas/despesas operacionais, líquidos", na demonstração do 
resultado. 
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3.12 Fornecedores e outras contas a pagar 
 
As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a 
pagar são apresentadas como passivo não circulante.  
 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao 
valor da fatura correspondente. 
 

3.13 Empréstimos e financiamentos 
 
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é 
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, 
utilizando o método da taxa efetiva de juros. 
 
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia 
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data 
do balanço. 
 

3.14 Provisões 
 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, contingências ativas e contingências 
passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento CPC 25 e consideram 
premissas definidas pela administração da Companhia e seus assessores jurídicos. As contingências, 
coerentes com práticas conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores jurídicos, e levam em 
consideração a probabilidade de que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar obrigações, cujo 
montante possa ser estimado com suficiente segurança.  
 
O total das contingências é quantificado utilizando modelos e critérios que permitam a sua mensuração 
de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e ao valor. 
 

3.15 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 
 
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos: corrente e 
diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção 
em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o 
imposto também é reconhecido no patrimônio líquido.  
 
O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias 
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, e quando a Companhia gera lucro tributável. A 
administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de 
impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a 
interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento 
às autoridades fiscais. 
 
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos no ativo e no passivo, sobre prejuízos 
fiscais acumulados e sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus 
valores contábeis nas demonstrações financeiras.  
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O imposto de renda e contribuição social diferidos são determinados, usando alíquotas de imposto (e leis 
fiscais) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas 
quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado. 
 
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da 
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias 
possam ser usadas. 
 
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível 
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os 
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela 
mesma autoridade tributária sobre a entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis onde há 
intenção de liquidar os saldos numa base líquida. 
 

3.16 Capital Social 
 
O capital social é composto por ações 100% integralizadas conforme nota explicativa 14. 
 

3.17 Benefícios a funcionários 
 
O reconhecimento desse benefício, como a participação nos lucros é usualmente efetuado quando do 
encerramento do exercício, momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela 
Companhia. 
 

3.18 Operações de arrendamento mercantil 
 
 A Companhia reconhece as transações de arrendamento mercantil dos seus equipamentos como 

arrendamento mercantil financeiro, pois a transação transfere os riscos e benefícios inerentes à 
propriedade ao cliente.  

 
 A classificação do arrendamento é feita no início do contrato e não é alterada durante seu período de 

vigência, a menos que as partes concordem em alterar. As contas a receber da operação de arrendamento 
é registrada no ativo como um contas a receber, pelo valor bruto. A contrapartida dos valores a receber 
são registradas como um passivo (receita diferida) no momento inicial, sendo reconhecidos como receita 
à medida que transcorre o período de arrendamento. Quando aplicável, e, se relevante, os custos iniciais 
de arrendamento (custos incrementais) são incluídos na mensuração inicial do recebível de arrendamento 
e reduzem o valor da receita reconhecida durante o prazo contratual.  

  
 O reconhecimento da receita financeira baseia-se em taxa de retorno periódica constante sobre o 

investimento líquido do arrendador no arrendamento mercantil financeiro. Os pagamentos do 
arrendamento mercantil relacionados ao período, excluindo os custos de serviços, são aplicados ao 
investimento bruto no arrendamento mercantil para reduzir tanto o principal quanto as receitas financeiras 
não apropriadas. Se existir indicação de que o valor residual estimado não garantido utilizado para 
computar o investimento bruto do arrendador no arrendamento mercantil mudou significativamente, a 
alocação da receita ao longo do prazo do arrendamento mercantil é revisada, e qualquer redução 
relacionada a valores apropriados é imediatamente reconhecida no resultado. 
 

3.19 Reconhecimento de receita  
 
A receita operacional é reconhecida quando todos os critérios a seguir são atendidos: (i) há um contrato 
entre a Companhia e seu cliente com diretos das partes e termos de pagamento identificados, possui 
substância comercial e é provável que a contraprestação será recebida pela Companhia; (ii) as obrigações 
de desempenho de entregar bens ou serviços estão identificadas; (iii) o preço da transação está 
determinado; (iv) o preço da transação a cada obrigação de desempenho identificada foi alocado 
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corretamente; e (v) a obrigação de desempenho é satisfeita em um ponto específico do tempo (venda de 
bens) ou ao longo do tempo (prestação de serviços). 
 
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 
 

3.20 Reapresentação de cifras comparativas 
 
No curso do exercício, a administração revisou o assunto da classificação da participação das SCPs 
UNIVEN HEALTCARE pela falta de formalização societária, reclassificando o efeito do aporte de capital 
para a conta de empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2020, bem como o efeito da baixa 
sobre o ajuste dos resultados da SCP. Desta forma, em conformidade com o Pronunciamento Técnico 
CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, foram realizadas as seguintes 
correções:  
 

 2020  Reclassificação   Ajuste   2020 
reapresentado  

              

Passivo         

Empréstimos e financiamentos      21.572                   2.420     23.992  

Outras contas      36.235       36.235  

Total do passivo        57.807     -      -    60.227  

              

Patrimônio líquido         

Capital social         4.315   -              2.420         1.795   100  

Reservas de lucros                                   -    

Lucros  acumulados          4.247             1.795   6.042  

           

Patrimônio líquido         8.562   -              2.420                  -     6.142  

 
 

4 Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros 
 

4.1 Fatores de risco 
 

4.1(a) Risco cambial 
 
A Companhia está exposta ao risco cambial decorrente de exposições a algumas moedas, basicamente 
com relação ao dólar dos Estados Unidos e o Euro. O risco cambial decorre de operações comerciais 
(passivos) e empréstimos atrelados à moeda estrangeira. 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os ativos e passivos expostos a moeda estrangeira estão 
apresentados conforme abaixo: 
 

4.1(b) Risco da taxa de juros 
 
O risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos de longo prazo. 
 
A Companhia possui empréstimos e financiamentos contratados com taxas de juros fixas. Considerando 
que parte substancial dos empréstimos da Companhia está atrelada a taxas prefixadas, a administração 
entende que o risco de mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo. 
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4.1(c) Risco de liquidez 
 
Risco de liquidez é o risco de que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações 
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro 
ativo financeiro. A abordagem da Companhia na Administração da liquidez é de garantir, na medida do 
possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em 
condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação 
da Companhia. 
 
Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de 
desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas periodicamente pela área financeira. 
 
 

5 Caixa e equivalente de caixas 
 

 

 
 
 
A Companhia participa por meio de cotas subordinadas júnior do Fundo de Direitos Creditórios Equipmed, 
cedendo parte de sua carteira de recebíveis. O Fundo é lastreado em títulos do Tesouro Nacional, 
operações compromissadas, quotas de fundos de investimento que invistam ao menos em 95% da sua 
carteira em títulos de emissão do Tesouro Nacional (remuneração com base na SELIC ou DI) e em fundos 
com aplicação em títulos referenciados em DI.  
 
 

6 Contas a receber de clientes 

 
 

 
Por meio de contrato de cessão de direitos creditórios firmado em 26 de outubro de 2020, a Companhia 
cedeu e integralizou R$ 12.287 mil de recebíveis no Fundo de Direitos Creditórios Equipmed. O termo de 
cessão dos direitos creditórios é irretratável e sem regresso dos títulos em caso de inadimplência, ou seja, 
os títulos são transferidos para o fundo com o risco de crédito por seu recebimento. Desta forma, a cessão 
dos recebíveis foi desconhecida da rubrica de contas a receber. 
 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela locação, prestação 
de serviços e vendas. A idade dos títulos em aberto em 31/12/2021 está demonstrada abaixa: 

 

2021 2020

Recursos em caixa e depósitos bancários 417 561

Aplicações financeiras equivalentes de caixa 11.366 6.445

11.783              7.006                

2021 2020

Duplicatas a receber 33.933 1.782

Outros -                     12.447

33.933               14.229               
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Apresentamos abaixo a movimentação da PCLD no ano: 
 
 

 
 

No ativo não circulante consta a receber a título de duplicatas, em 31/12/2021, o montante de R$ 6.526 
(2.125). 
 
 

7 Estoques 
 

 
 
Não há estoques dados em garantia ou itens antigos ou de baixo giro. 
 
 

8 Tributos a recuperar 
 

 

2021 2020

Vencidos

Até 90 dias 11.753 1.290

Até 180 dias 1.543 96

Até 360 dias 2.170 115

A vencer 18.467 12.728

33.933              14.229              

Saldo em 31/12/2020 -                      

Constituição de PCLD (951)                  

Saldo em 31/12/2021 (951)                  

2021 2020

Mercadorias para Revenda 16.096 7.268

Mercadorias Remetidas para Demonstração 0 426

Outros 0 30

16.096               7.724                 

2021 2020

Pis e Cofins 3.304 2.655

IPI 602 79

ICMS 2.984 188

IRPJ/CSLL 521 0

Outros 567                     267                     

7.978                 3.189                 
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Em 15 de março de 2017, o STF (Supremo Tribunal Federal) julgou inconstitucional a inclusão do ICMS 
nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, entendimento este que deverá ser aplicado a outros processos 
da mesma natureza com base no acórdão julgado pelo STF, uma vez que a decisão terá repercussão 
geral e abrangência para todas as instâncias do Judiciário. Baseado neste entendimento, a Companhia 
ingressou com ação judicial para recuperar os valores de PIS e COFINS recolhidos a maior no passado. 
Esta ação não transitou em julgado até a emissão destas demonstrações financeiras. Por entender que 
tem direito a estes créditos de PIS e de COFINS referente a ação judicial em curso, em fevereiro de 2020, 
a Companhia reconheceu na rubrica de receita financeira, o montante de R$ 3.001 referente a estes 
créditos.  

 
 

9 Cessão de Créditos 
 
Por meio de contrato de cessão de direitos creditórios firmado em 26 de outubro de 2020, a Companhia 
cedeu e integralizou R$ 12.287 mil de recebíveis no Fundo de Direitos Creditórios Equipmed. O termo de 
cessão dos direitos creditórios é irretratável e sem regresso dos títulos em caso de inadimplência, ou seja, 
os títulos são transferidos para o fundo com o risco de crédito por seu recebimento. Desta forma, a cessão 
dos recebíveis foi desconhecida da rubrica de contas a receber. Em 31/12/2021 o saldo das cessões era 
de R$ 10.409 (12.536). 
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10 Imobilizado 
 

10.1 Composição do imobilizado 
 

 
  

Taxa anual de

depreciação Custo Depreciação

Saldo contábil

líquido Custo Depreciação

Saldo contábil

líquido

Veículos 20% 625              546              79                  947              610              337                

Máquinas e equipamentos 10% 795              391              404                574              138              436                

Móveis e utensílios 20% 49                 10                 39                  28                 5                   23                  

Instalações 10% 23                 2                   21                  -               -               -                 

Bens cedidos em locação 10% 33.632         5.232           28.400          14.907         2.528           12.379          

Computadores e periféricos 20% 551              130              421                248              50                 198                

Bens cedidos em comodato 10% 874              173              701                1.029           192              837                

36.549         6.484           30.065          17.733         3.523           14.210          

2021 2020
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10.2 Movimentação do imobilizado 
 

 
 
A Companhia contabiliza em seu imobilizado o grupo “Bens Cedido em Locação”, representado por equipamentos médico-hospitalares, veterinários e odontológicos 
cedidos a terceiros através de contratos de arrendamento, conforme exposto na Nota 13.  
 

Saldo em 

31/12/2020 Aquisições Baixas Transferências Depreciação

Saldo em 

31/12/2021

Veículos 337              300             (386)                -                   (172)         79                        

Máquinas e equipamentos 436              249          -                   (28)                   (253)         404                      

Móveis e utensílios 23                26           -                   (5)                     (5)              39                        

Instalações -               24           -                   (1)                     (2)              21                        

Bens cedidos em locação 12.379        21.880       -                   (3.273)             (2.525)      28.461                

Computadores e periféricos 198              361          -                   (56)                   (82)            421                      

Bens cedidos em comodato 837              382             -                   (537)                (42)            640                      

14.210        23.222       (386)                (3.900)             (3.081)      30.065                
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11 Fornecedores 
 

 
 
O saldo é representado por fornecedores de insumos, máquinas e equipamentos para revenda e locação. 
O saldo no Passivo não Circulante é de R$ 804. 
 
 

12 Empréstimos e financiamentos 
 

 

2021 2020

Fornecedores insumos 37 1.935

Fornecedores importação 22.214 3.066

Outros 6.065 8.277

28.316              13.278              
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Os financiamentos possuem, como garantia, a alienação fiduciária de bens arrendados. 
 
Os empréstimos e financiamentos apresentam a seguinte composição por ano de vencimento: 
 

 
 

13 Debêntures 
 
Em 2021 nos termos do artigo 10, parágrafo 3o, do estatuto social da Companhia, deliberou-se a respeito da 1ª 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 
Companhia, para objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda realizado por instituição integrante do sistema 
de distribuição, perante investidores (“emissão e Debênbures, respectivamente). 

 
Prazo: As debêntures terão prazo de vencimento de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da emissão, 
vencendo-se, portanto, em 29 de dezembro de 2023. 
 
Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$100.000,00 (cem mil reais) na 
Data de Emissão. 
 
 Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 78 (setenta e oito) Debêntures. 
 
Compromissos (“covenants”) 
 

Dentre as obrigações existentes, as com maior relevância são: 

• Eventos que ocasionem a dissolução ou questionamento sobre a liquides da Companhia; 

• Não cumprimento das obrigações pecuniárias da debênture; 

• Redução de capital sem anuência dos debenturistas; 

• Alteração do controle acionário ou reorganização societária; 

• Protestos em valor igual ou superior a R$ 1 milhão; 

• Adicionalmente, se houver o descumprimento por 2 (dois) períodos consecutivos ou 3 (três) períodos não 
consecutivos, pela Emissora, do índice financeiro que corresponde ao quociente da divisão Dívida 
Líquida/EBITDA Ajustado menor ou igual a 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos), a ser apurado 
trimestralmente pela Emissora, nos termos da Cláusula 8.1, inciso (i), alínea (a) ("Índice Financeiro"), nas 
datas de divulgação das demonstrações financeiras consolidadas e auditadas ou das informações 
trimestrais consolidadas e auditadas, conforme aplicável, da Emissora. 

 
A Companhia não cumpriu com o indicador financeiro da divisão Dívida Líquida/EBITDA Ajustado menor ou igual 
a 3,50. No entanto, não há vencimento antecipado em razão de ser o primeiro período medido. 
 

 

14 Adiantamentos de clientes 
 
O saldo é composto por valores recebidos de clientes diversos, como contraprestação à futura entrega de 
mercadorias e serviços. Em 31 de dezembro de 2021, o valor total dos adiantamentos era de R$ 1.185. 

 
 
 

2022 14.243    

2023 11.975    

2024 317          

26.535    



Univen Healthcare S.A. 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 
(Valores expressos em milhares de reais) 
 
 
 

25 

15 Locação de equipamentos (arrendamento) 
 
Nesta rubrica estão contabilizados os valores correspondentes aos contratos de arrendamento mantidos pela 
Companhia, para os quais a receita ainda não foi reconhecida. Em consonância com o CPC 47, o montante 
relativo a receita do período, é reconhecido no resultado à a medida em que as obrigações de desempenho são 
satisfeitas, isto é, ao longo dos meses de arrendamento incorridos. Os valores contabilizados no passivo estão 
ajustados a valor presente por uma taxa média de desconto de 1,5%. 
 
A maior parte dos contratos tem duração entre 24 e 36 meses. Portanto, a Companhia espera que estes valores 
se realizem dentro deste período. Em 31 de dezembro de 2021, o valor total dos contratos de locações a apropriar 
era de R$ 53.775 (R$ 20.728 em 2020). 
 
 

16 Patrimônio líquido 
 

16.1 Capital social 
 
O capital social, subscrito e integralizado, está representado por 100.000 ações ordinárias, nominativas, e sem 
valor social, estando totalmente integralizadas. As ações estão assim distribuídas: 
 

 
 

Reserva de lucros 
 

16.2 Reservas de incentivos fiscais 
 
A Companhia possui em suas operações incentivo fiscal referente ao Tratamento Tributário Diferenciado (TTD), 
dentro do Estado de Santa Catarina, amparado pelo regulamento do ICMS do respectivo Estado, de tal forma 
que a carga tributária incidentes sobres estas operações sejam reduzidas. O Referido beneficio fiscal está 
amparado na Lei 17.763/19 e o termo de concessão 155000000655051. Em 2021 o valor da subvenção para 
investimento foi de R$ 4.163. 
 
Tais valores estão sendo considerados como Subvenção para Investimentos, conforme art. 198 da IN 1700/2017. 
Em 31/12/2021 a companhia constituiu reserva de incentivos fiscais no montante de R$ 3.195, sendo este valor 
o limite do lucro do exercício. 
 

16.3 Reservas de retenção de lucros / lucros a realizar 
 
A reserva de retenção de lucros refere-se a retenção do saldo remanescente do lucro de exercício, com base na 
proposta da Administração para atender ao plano de investimentos da Companhia. O excesso de saldo em lucros 
acumulados, proveniente do resultado enquanto a Companhia era regida pelo regime de sociedade por quotas 
de responsabilidade limitada, foi reclassificado para reserva de retenção de lucros.  
 
Conforme previsto no art. 199 da Lei nº 6.404/76 das Sociedades por Ações, alterada pela Lei n° 11.638/07, o 
saldo das reservas de lucros, exceto as reservas para contingências e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar 
o capital social. Quando este limite é atingido, a Assembleia deliberará sobre a aplicação do excesso no aumento 
do capital social ou na distribuição de dividendos.  

Participação Ações

José Roberto Piller 99,99% 99.990                 

Nereuza Aparecida Dias Piller 0,01% 10                         

100% 100.000               

31 de dezembro de 2021 e 2020
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16.4 Dividendos 
 
Aos acionistas um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício. Para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, não foram distribuídos dividendos em razão do lucro líquido do exercício ser 
formado integralmente por incentivos fiscais, cuja retenção é obrigatória.  
 
Durante o exercício de 2021, a Companhia realizou pagamento de lucros auferidos em exercícios anteriores, 
proveniente da conta de lucros acumulados no montante de R$ 1.009.  
 
 

17 Receita operacional líquida 
 

 
 
 

18 Custo das mercadorias vendidas 
 

 

 

 
 
 

2021 2020

Receitas:

Venda de mercadorias 84.446             52.467             

Prestação de serviços 20.287             15.024             

Locação de equipamentos 17.533             12.745             

122.266           80.236             

Deduções da receita:

Devoluções (3.311)              (3.320)              

Impostos sobre faturamento (18.955)            (10.476)            

Subvenção para investimentos - ICMS 4.163               -                    

(18.103)            (13.796)            

Receita operacional l íquida 104.163           66.440             

2021 2020

Custo das Mercadorias Vendidas (59.888)            (33.621)            

Comissões (165)                 (52)                    

Fretes (1.507)              (210)                 

Depreciação (2.523)              (1.515)              

Outros custos (1.097)              122                   

(65.180)            (35.276)            
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19 Despesas com vendas e administrativas 
 

 
 
A consultoria administrativa refere-se ao centro de serviços compartilhados (CSC) da Univen, que fornece à 
Companhia a maior parte dos serviços administrativos. Visando implementar uma estratégia de descentralização 
das atividades, a empresa expandiu a atuação do CSC em 2021. 
 
 

20 Resultado financeiro 
 

 

2021 2020

Consultoria administrativa (2.857)              (10.115)            

Viagens e estadias (1.076)              (455)                 

Serviços de terceiros (898)                 (2.073)              

Despesas com pessoal (616)                 (593)                 

Locações (1.145)              (502)                 

Manutenção de sistemas (1.954)              (934)                 

Depreciação (558)                 (249)                 

Impostos e taxas (57)                    (8)                      

Outras despesas (12.703)            (7.670)              

Provisões Contingência Cíveis (52)                    0

(21.916)            (22.599)            

Despesas com Venda (8.640)              (5.562)              

Despesas Adm (13.276)            (17.037)            

TOTAL GERAL (21.916)            (22.599)            

2021 2020

Receitas financeiras:

Variação cambial ativa 1.613               1.729               

Juros auferidos 120                   151                   

Descontos obtidos 538                   112                   

Rendimento de aplicações financeiras 197                   28                     

Outras receitas 371                   3.993               

2.839               6.013               

Despesas financeiras:

Juros de empréstimos (2.222)              (2.236)              

Variação cambial passiva (1.772)              (3.257)              

Descontos concedidos (319)                 (88)                    

Juros de mora (710)                 (334)                 

Outras despesas (11.288)            (4.174)              

(16.311)            (10.089)            

Resultado financeiro líquido (13.472)            (4.076)              
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21 Imposto de renda e contribuição social 
 

 
 
A exclusão refere-se ao incentivo fiscal, classificado como subvenção para investimento, e, portanto, não 
sujeito a tributação.  
 
 

22 Partes Relacionadas 
 
As transações com as partes relacionadas em 2021 representam os seguintes valores: 
 
Ativo: Mútuo com acionista pessoa física no montante de R$ 691. 
Passivo: Mutuo com a SCP R$ 2.780. 
 
Os mútuos não tem prazo de vencimento definido e não estão sendo remuneradas. 
 

 
 
  

*           *          * 

2021 2020

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 3.194 3.619

(+) Adições -                    -                    

(-) Exclusões (4.163) -                    

Base de cálculo (969) -                    

Imposto calculado com base na alíquota legal  (34%) -                    -                    

      Despesas não dedutíveis para fins de impostos

Encargo fiscal 0,00 0,00


