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CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota Nota
ATIVOS explicativa 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

CIRCULANTES CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa 4 21.265 3.892 26.073 7.404 Fornecedores 11 3.358 5.627 6.709 8.377
Contas a receber 5 13.750 10.807 36.787 34.794 Empréstimos, financiamentos e debêntures CP 13 31.290 23.600 34.239 26.294
Estoques 320 245 709 660 Salários, obrigações sociais e previdenciárias 12 3.908 2.965 6.922 5.733
Impostos a recuperar 6 491 973 1.764 2.084 Impostos, taxas e contribuições 2.102 2.655 5.711 7.831
Outras contas a receber CP 1.045 341 1.684 3.826 Parcelamento de impostos CP 15 394 225 471 225
Total dos ativos circulantes 36.871 16.258 67.017 48.768 Outras contas a pagar CP - 269 2 347

Dividendos a pagar 17 4.492 2.714 4.492 2.714
Total dos passivos circulantes 45.544 38.055 58.546 51.521

NÃO CIRCULANTES
Títulos e valores mobiliários LP 4 - - 444 623 NÃO CIRCULANTES
Garantia de reembolso de contingências 7 5.861 5.511 8.268 5.595 Empréstimos, financiamentos e debêntures LP 13 7.790 22.857 10.075 27.415
Partes relacionadas Ativo 14 20.403 23.945 8.623 4.135 Parcelamento de impostos LP 15 928 1.105 1.065 1.105
Outras contas a receber LP - - - 1.019 Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis 16 21.906 23.262 24.312 25.519
Depósitos judiciais 6.187 6.021 6.196 6.030 Partes relacionadas Passivo 14 2.802 3.790 1.106 887
Imposto de renda e contribuição social diferidos Ativo 21 3.450 4.802 3.450 4.802 Provisão para perdas em controladas 8 2.525 2.752 - -
Investimentos 8 23.433 17.940 3.697 2.901 Outras contas a pagar LP 1.000 1.000 1.070 1.000
Imobilizado 9 19.647 20.399 42.196 43.259 Total dos passivos não circulantes 36.951 54.766 37.628 55.926
Intangível 10 2.287 2.043 2.437 2.099
Total dos ativos não circulantes 81.268 80.661 75.311 70.463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 17 16.805 16.805 16.805 16.805
Reservas de capital 18.839 8.711 18.839 8.711
Transação de capital - (21.418) - (21.418)
Patrimônio líquido atribuível à controladora 35.644 4.098 35.644 4.098
Participação dos acionistas não controladores - - 10.510 7.686
Total do patrimônio líquido 35.644 4.098 46.154 11.784

TOTAL DOS ATIVOS 118.139 96.919 142.328 119.231 TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 118.139 96.919 142.328 119.231

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora ConsolidadoControladora Consolidado
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CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

Nota
explicativa 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

RECEITA LÍQUIDA 18 68.895 64.739 130.647 123.405

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 19 (34.502) (27.653) (81.137) (65.938)

LUCRO BRUTO 34.393 37.086 49.510 57.467

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas 19 (12.663) (27.414) (26.115) (47.404)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas 19 (275) 1.205 (1.437) 610
Resultado em participação societária 8 7.401 4.745 13.847 12.424

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E  DO
IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL 28.856 15.622 35.805 23.097

RESULTADO FINANCEIRO 20 (3.052) (4.780) (4.828) (6.509)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 25.804 10.842 30.977 16.588

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Corrente e diferido 21 (6.890) (2.435) (8.823) (5.115)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 18.914 8.407 22.155 11.474

LUCRO ATRIBUÍVEL A
Proprietários da controladora                18.914                  8.407
Participações não controladoras                  3.241                  3.067

LUCRO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO - R$ 17 54,040 24,020

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
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CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 18.914 8.407 22.155 11.474

Outros resultados abrangentes - - - -

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO 18.914 8.407 22.155 11.474

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL ATRIBUÍDO A
Proprietários da controladora              18.914                8.407
Participações não controladoras                3.241                3.067

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
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CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Total do Total do
Reserva de Lucros patrimônio Participações patrimônio

Nota Capital Reserva Reserva de retenção Transação (prejuízos) líquido não líquido
explicativa social legal investimentos de lucros de capital acumulados controladora controladoras consolidado

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 16.805 265 3.775 - - (2.281) 18.564 5.496 24.060

Lucro líquido do exercício: - - - - - 8.407              8.407                3.067 11.474
Transação de capital - - - - (21.418) - (21.418) - (21.418)

Participação de não controladores - - - - - - - (877) (877)

Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal 19 - 306 - - - (306) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios 19 - - - - - (1.455) (1.455) - (1.455)

Reserva de investimentos - - - 4.365 - (4.365) - - -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 16.805 571 3.775 4.365 (21.418) - 4.098 7.686 11.784

Transação de capital - - - - 21.418 - 21.418 - 21.418
Dividendos minimos obrigatórios não distribuidos - - - - - 2.719 2.719 - 2.719
Incorporação reversa DISA - - - - (1.276) - (1.276) - (1.276)

Lucro líquido do exercício - - - - - 18.914 18.914 3.241 22.155
Destinação do lucro:

Constituição de reserva legal 19 - 946 - - - (946) - - -
Dividendos intermediários distribuídos 19 - - (1.372) (4.365) - - (5.737) - (5.737)
Dividendos mínimos obrigatórios 19 - - - - - (4.492) (4.492) - (4.492)

Reserva de retenção de lucros - - - 16.195 - (16.195) - - -
Participação de não controladores - - - - - - - (417) (417)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 16.805 1.517 2.403 16.195 (1.276) - 35.644 10.510 46.154

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros
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CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício 18.914 8.407 22.155 11.474
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido

Constituição (Reversão) de perda estimada em créditos de liquidação duvidosa 5 (2.549) 78 (2.600) 1.039
Depreciação e amortização 9, 10 e 19 4.370 3.622 9.330 8.794
Encargos financeiros e variações cambial 5.351 2.710 5.984 5.205
Baixa de ativo permanente 9 - 1.067 754 2.771
Atualização monetária de parcelamento 15 61 112 73 112
Resultado de equivalência patrimonial 8 (7.401) (4.745) (13.847) (12.424)
Provisão (reversão) para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis 16 (1.266) 6.705 (3.213) 5.081
Impostos diferidos ativos 21 1.352 (1.362) 1.352 (1.362)

(Aumento) diminuição nos ativos:
Contas a receber (394) (556) 607 (3.624)
Estoques (75) 44 (49) (20)
Impostos a recuperar 491 725 329 775
Depósitos judiciais (166) 1.711 (166) 1.780
Outras contas a receber (1.087) (4.568) 2.552 (7.315)

Aumento (diminuição) nos passivos:
Fornecedores (2.269) 3.239 (1.668) 2.823
Salários, provisão para férias e obrigações sociais (95) 694 151 1.020
Impostos, taxas e contribuições 1.924 (908) 984 772
Outras obrigações (313) (374) (738) (377)

Imposto de renda e contribuição social pagos (2.543) (249) (2.975) (1.368)
Dividendos recebidos 8 1.681 2.148 13.051 11.652

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 15.986 18.500 32.066 26.808

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado e intangível 9 e 10 (3.862) (10.870) (9.359) (16.092)
Aplicações financeiras - 30.735 179 32.876
Caixa adquirido na incorporação reversa 1 651 - 651 -
Outros investimentos - 129 - 50
Dividendos pagos (5.737) - (5.737) (878)
Adiantamentos a partes relacionadas 1.645 4.728 (5.170) 6.195
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento (7.303) 24.722 (19.436) 22.151

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos e financiamentos 13 28.303 8.009 28.705 8.227
Pagamento de empréstimos e financiamentos 13 (35.710) (20.289) (38.089) (23.396)
Juros pagos de empréstimos e financiamentos 13 (5.321) (7.419) (5.995) (8.084)
Transação de capital 21.418 (21.418) 21.418 (21.418)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 8.690 (41.117) 6.039 (44.671)

AUMENTO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.373 2.105 18.669 4.288

Caixa e equivalentes no início do exercício 4 3.892 1.787 7.404 3.116
Caixa e equivalentes no final do exercício 4 21.265 3.892 26.073 7.404

AUMENTO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.373 2.105 18.669 4.288

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado

gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
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Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)

9

1. Contexto operacional
A Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A. (“Companhia” ou “Clínica”), é uma sociedade anônima de capital
fechado, constituída em novembro de 1986, com sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 442 no
bairro do Itaigara – Salvador, Bahia.

A Companhia tem por objetivo social a prestação de serviços, diretamente ou por meio de pessoas
conveniadas ou contratadas, de medicina diagnóstica, em todos os seus campos e áreas, inclusive nas
áreas de radiologia, diagnóstico por imagem, métodos gráficos, análises clínicas, medicina nuclear,
patologia clínica, laboratorial e outras, podendo manter laboratórios, participar de pesquisas, prestar
serviços auxiliares e desenvolver atividades complementares ou de suporte a essas atividades; bem como
a participação em outras sociedades ou outros empreendimentos.

Com seis unidades, sendo cinco na Bahia (Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana e Santo Antônio
de Jesus) e uma em Natal - RN, a clínica oferece uma grande variedade de serviços da área de
imaginologia como radiologia, densitometria óssea, ultrassonografia, tomografia computadorizada, eco
cardiografia, ressonância magnética, mamografia e elastografia.

Incorporação da controladora

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2017, os acionistas da Companhia
aprovaram a incorporação reversa da controladora Delfin Imagem S.A. (“DISA”), com o objetivo de
possibilitar maior racionalização da estrutura, das atividades, bem como a redução de gastos das
empresas envolvidas.

 A incorporação foi realizada com data base de 31 de outubro de 2017, data esta que foi considerada no
laudo de avaliação patrimonial da DISA, o qual mensurou o valor de patrimônio de R$ 23.720,
considerando o valor de investimento da DISA na Companhia. As variações patrimoniais havidas entre a
data base e a data de aprovação da incorporação foram reconhecidas e escrituradas pela incorporadora,
conforme estabelecido no Protocolo e Justificação de Incorporação da DISA.

A seguir apresentamos o acerto líquido incorporado:

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa                651
Despesas antecipadas   48
Outros ativos    21
Investimento na Companhia         24.996 (i)
Imobilizado 2

         25.718
Passivos
Salários e encargos a pagar            1.038
Partes relacionadas                909
Outros passivos                  51

1.998

Patrimônio líquido avaliado 23.720
(-) Eliminação do investimento na Companhia       (24.996) (i)
(=) Acervo líquido incorporado (1.276)



Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)
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2. Apresentação das demonstrações financeiras

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das Sociedades por
Ações, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

b) Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos no fim de cada período de relatório,
conforme descrito nas práticas contábeis a seguir.
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de bens e
serviços.

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data de mensuração,
independentemente de esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica de
avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia leva em consideração as
características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado levarem essas características
em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de mensuração.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das controladas da Companhia são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“a moeda
funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais - R$, que é a moeda funcional e,
também, a moeda de apresentação da Companhia. Todas as informações financeiras foram
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.



Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)
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3. Principais práticas contábeis

a) Base de consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de
suas controladas, detidas diretamente pela companhia ou indiretamente, por meio de suas controladas.

Controladas são todas as entidades cujas políticas financeiras e operacionais podem ser conduzidas
pela Companhia. As controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é
transferido para a Companhia e deixam de ser consolidadas a partir da data em que o controle cessa. O
controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais
de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades.

As operações entre as empresas controladas da Companhia, bem como os saldos, os ganhos e as
perdas não realizados nas operações com controladas, são eliminadas.

b) Contas a receber

Substancialmente representadas por valores a receber de convênios médico-hospitalares e de clientes
particulares, incluindo os valores a receber da prestação de serviços ainda não faturados, apurados pelo
regime de competência. Tais contas são apresentadas líquidas da perda estimada em créditos de
liquidação duvidosa, considerada suficiente pela Administração para cobrir prováveis perdas na
realização dos créditos, conforme nota explicativa n° 5.

c) Estoques

Os estoques de materiais são avaliados ao custo médio de aquisição ou valor de realização, dos dois o
menor, líquidos de perdas estimadas por obsolescência ou lenta movimentação, quando aplicável. Os
custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável
corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos estimados para
conclusão e custos necessários para realizar a venda.

d) Imobilizado

Benfeitorias em imóveis de terceiros, equipamentos, móveis e utensílios e equipamentos de informática
estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor
recuperável acumuladas. Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado
quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos inicia-se quando eles
estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. Os terrenos não
sofrem depreciação.

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo
que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto
para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de
depreciação são revisados no fim da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas
estimativas é contabilizado prospectivamente.



Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)
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Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do
ativo e são reconhecidos no resultado.

A Administração revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado, anualmente, no fim de cada período
de relatório.

e) Redução ao valor recuperável de ativos

O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para a identificação de evidências
de perdas de valores não recuperáveis “Impairment” ou, ainda, sempre que eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor
recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço
líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Em 31 de dezembro de 2017 não foram identificadas
evidências de que os ativos não serão recuperados pelos valores apresentados nas demonstrações
financeiras.

Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que seu
valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor
recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado.

Quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o aumento do
valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para a estimativa revisada de seu valor
recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido determinado, caso nenhuma perda por
redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em
exercícios anteriores. A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida
imediatamente no resultado.

f) Instrumentos financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia ou suas controladas forem parte
das disposições contratuais do instrumento.

Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e
passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor
justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do
resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.



Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)
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Ativos financeiros

Os ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) pelo valor justo por meio de
resultado; (ii) mantidos até o vencimento; (iii) empréstimos e recebíveis; e (iv) disponíveis para venda. A
classificação depende da natureza e do propósito dos ativos financeiros e é determinada no
reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de ativos financeiros são
reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. As aquisições ou alienações normais
correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro
do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. Os principais ativos financeiros
mantidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de caixa e contas a receber de clientes.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando são: (i)
considerações contingentes que podem ser pagas pelo adquirente como parte de uma combinação de
negócios conforme CPC 15; (ii) mantidos para negociação, (iii) ou designados pelo valor justo por meio
do resultado.

Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se:

• for adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo;
• no reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que a
Companhia administra em conjunto e possui um padrão real recente de obtenção de lucros a curto prazo;
e
• for um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de hedge efetivo.
Ativos financeiros além dos mantidos para negociação e considerações contingentes que podem ser
pagas pelo adquirente como parte de uma combinação de negócios, podem ser designados ao valor
justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se:

• tal designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de mensuração ou
reconhecimento que, de outra forma, surgiria;
• o ativo financeiro for parte de um grupo gerenciado de ativos ou passivos financeiros ou ambos;
• seu desempenho for avaliado com base no valor justo, de acordo com a estratégia documentada de
gerenciamento de risco ou de investimento da Companhia, e quando as informações sobre o
agrupamento forem fornecidas internamente com a mesma base; e
• fizer parte de um contrato contendo um ou mais derivativos embutidos e a IAS 39 (equivalente ao
CPC 38) permitir que o contrato combinado seja totalmente designado ao valor justo por meio do
resultado.
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e quaisquer
ganhos ou perdas resultantes de sua remensuração são reconhecidos no resultado. Ganhos e perdas
líquidos reconhecidos no resultado incorporam os dividendos ou juros auferidos pelo ativo financeiro,
sendo incluídos na rubrica “Outros ganhos e perdas”, na demonstração do resultado.
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Empréstimos e recebíveis

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis
e que não são cotados em um mercado ativo, sendo mensurados pelo valor de custo amortizado
utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A
receita de juros, quando aplicável, é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto
para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros seria imaterial.

A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de
curto prazo quando o efeito do desconto com base na taxa de juros efetiva é imaterial.

Investimentos mantidos até o vencimento

Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem a ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa, que a Companhia tem a intenção positiva
e a capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos mantidos
até o vencimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, menos
eventual perda por redução ao valor recuperável.

Disponíveis para venda

Os ativos financeiros disponíveis para venda correspondem a ativos financeiros não derivativos
designados como disponíveis para venda ou que não são classificados como: (a) empréstimos e
recebíveis; (b) investimentos mantidos até o vencimento; ou (c) ativos financeiros ao valor justo por meio
do resultado.

Redução do valor recuperável de ativos financeiros

Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por
indicadores de redução ao valor recuperável no fim de cada período de relatório. As perdas por redução
ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor
recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu
reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo.

No caso de investimentos patrimoniais classificados como disponíveis para venda, um declínio
significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é considerado evidência objetiva de
redução ao valor recuperável.
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Para todos os outros ativos financeiros, uma evidência objetiva pode incluir:

• dificuldade financeira significativa do emissor ou da contraparte;
• violação de contrato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou principal;
• probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; e
• extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas financeiros.

Para certas categorias de ativos financeiros, tais como contas a receber, os ativos são avaliados
coletivamente, mesmo se não apresentarem evidências de que estão registrados por valor superior ao
recuperável quando avaliados de forma individual. Evidências objetivas de redução ao valor recuperável
para uma carteira de créditos podem incluir a experiência passada da Companhia na cobrança de
pagamentos e o aumento no número de pagamentos em atraso após o período médio de dias, além de
mudanças observáveis nas condições econômicas nacionais ou locais relacionadas à inadimplência dos
recebíveis.

Para os ativos financeiros registrados ao valor de custo amortizado, o valor da redução ao valor
recuperável registrado corresponde à diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos
fluxos de caixa futuros estimados, descontada pela taxa de juros efetiva original do ativo financeiro.

Para ativos financeiros registrados ao custo, o valor da perda por redução ao valor recuperável
corresponde à diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados, descontada pela taxa de retorno atual para um ativo financeiro similar. Essa perda por
redução ao valor recuperável não será revertida em períodos subsequentes.

O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda por redução ao valor recuperável
para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em que o valor contábil é reduzido
pelo uso de uma provisão. Recuperações subsequentes de valores anteriormente baixados são
creditadas à provisão. Mudanças no valor contábil da provisão são reconhecidas no resultado.

Quando um ativo financeiro classificado como disponível para venda é considerado irrecuperável, os
ganhos e as perdas acumulados reconhecidos em outros resultados abrangentes são reclassificados
para o resultado.

Para ativos financeiros registrados ao custo amortizado, se em um período subsequente o valor da perda
da redução ao valor recuperável diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente a um
evento ocorrido após a redução ao valor recuperável ter sido reconhecida, a perda anteriormente
reconhecida é revertida por meio do resultado, desde que o valor contábil do investimento na data dessa
reversão não exceda o eventual custo amortizado se a redução ao valor recuperável não tivesse sido
reconhecida.
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Passivos financeiros

Os principais passivos financeiros mantidos pela Companhia são: empréstimos, financiamentos e
fornecedores. Esses passivos são inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da
transação, e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, utilizando-se o método da taxa
efetiva de juros. O método da taxa efetiva de juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um
passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa
que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou
recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios
ou descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período
menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido.

A Companhia baixa passivos financeiros somente quando as obrigações da Companhia são extintas e
canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a
contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado.

Baixa de ativos financeiros

A Companhia baixa um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa provenientes
desse ativo expiram ou transfere o ativo e substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade
para um terceiro. Se a Companhia não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e
benefícios da propriedade do ativo financeiro, mas continuar a controlar o ativo transferido, a Companhia
reconhece a participação retida e o respectivo passivo nos valores que terá de pagar. Se retiver
substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro transferido, a
Companhia continua reconhecendo esse ativo, além de um empréstimo garantido pela contrapartida
recebida.

Na baixa de um ativo financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor contábil do ativo e a soma da
contrapartida recebida e a receber e o ganho ou a perda acumulada que foi reconhecido em “Outros
resultados abrangentes” e acumulado no patrimônio é reconhecida no resultado.

Na baixa de um ativo financeiro que não seja em sua totalidade (por exemplo, quando a Companhia
retém uma opção de recompra de parte de um ativo transferido ou retém participação residual que não
resulte na retenção de substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade e a Companhia
retém o controle), a Companhia aloca o valor contábil anterior do ativo financeiro entre a parte que ele
continua a reconhecer devido ao envolvimento contínuo e a parte que ele não mais reconhece, com base
no valor justo relativo a essas partes na data da transferência. A diferença entre o valor contábil alocado
à parte que não é mais reconhecida, a soma da contrapartida recebida pela parte que não é mais
reconhecida e qualquer ganho ou perda acumulado alocado e reconhecido em “Outros resultados
abrangentes” é reconhecida no resultado. O ganho ou a perda acumulada reconhecida em “Outros
resultados abrangentes” é alocado entre a parte que continua a ser reconhecida e a parte que não é
mais reconhecida com base no valor justo relativo a essas partes.
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g) Moeda estrangeira

Na elaboração das demonstrações financeiras de cada empresa da Companhia, as transações em
moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente da moeda funcional de cada empresa, são
registradas de acordo com as taxas de câmbio vigentes na data de cada transação. No fim de cada
período de relatório, os itens monetários em moeda estrangeira são novamente convertidos pelas taxas
vigentes no fim do exercício. Os itens não monetários registrados pelo valor justo apurado em moeda
estrangeira são novamente convertidos pelas taxas vigentes na data em que o valor justo foi
determinado. Os itens não monetários que são mensurados pelo custo histórico em uma moeda
estrangeira devem ser convertidos, utilizando a taxa vigente da data da transação.

j) Ajuste a valor presente

São ajustados a seu valor presente com base em taxa efetiva de juros os itens monetários integrantes do
ativo e passivo, quando decorrentes de operações de curto prazo, se relevantes, e longo prazo, sem a
previsão de remuneração ou sujeitas a: (i) juros pré-fixados; (ii) juros notoriamente abaixo do mercado
para transações semelhantes; e (iii) reajustes somente por inflação, sem juros. A Companhia avalia
periodicamente o efeito deste procedimento e, para os períodos apresentados, não identificou transações
relevantes sujeitas ao ajuste a valor presente.

k) Demais ativos e passivos circulantes

Registrados pelos valores nominais conhecidos ou estimados, atualizados até as datas de encerramento
dos exercícios, quando aplicável. Os saldos dos ativos não excedem os seus respectivos valores de
realização.

l) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou
receita no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados com itens registrados em outros
resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os impostos correntes e
diferidos também são reconhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio
líquido, respectivamente. Quando os impostos correntes e diferidos são originados da contabilização
inicial de uma combinação de negócios, o efeito fiscal é considerado na contabilização da combinação de
negócios.

Cinco das controladas da Companhia apuram o imposto de renda e contribuição social com base regime
de apuração do lucro presumido (“Lucro Presumido”), o qual é calculada considerando a receita bruta
trimestral. O lucro presumido é regulamentado pelos artigos nos 516 a 528 do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto 3.000/99), onde as bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
sobre lucro líquido são calculadas através da aplicação das alíquotas de presunção do lucro sobre a
receita bruta de 8% e 12%, respectivamente, acrescendo-se as outras receitas. O imposto de renda é
calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10%, sobre a parcela da base de
cálculo que exceder a R$240 ao ano ou R$20 ao mês. A contribuição social sobre o lucro líquido é
calculada com base na alíquota de 9%.
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O imposto de renda e a contribuição social da Companhia e da controlada Clínica de Diagnóstico por
Imagem Ltda. (“CLIN”) optaram pelo regime de apuração denominado “Lucro Real” e foram calculados
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido,
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30%
do lucro fiscal.

Para as controladas optantes pelo Lucro Real, os tributos sobre o lucro diferidos são reconhecidos sobre
as diferenças temporárias na data de cada balanço entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos
nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro
tributável, incluindo saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social quando
aplicáveis. Os tributos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre as exclusões temporárias
tributáveis e os tributos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as adições temporárias dedutíveis,
apenas quando for provável exista lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças
temporárias possam ser utilizadas. Impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos na
extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na
compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer
alterações. Tributos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no exercício
no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas
previstas na legislação tributária vigente no final de cada período, ou quando uma nova legislação tiver
sido substancialmente aprovada.

Os tributos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando: (a) há o direito legal de
compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente; (b) quando eles estão relacionados aos
tributos administrados pela mesma autoridade fiscal; (c) a Companhia ou suas controladas pretendem
liquidar o valor líquido dos seus ativos e passivos fiscais correntes.

m) Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis

Constituída para as causas cujas probabilidades de desembolso de caixa são consideradas prováveis
pelos assessores jurídicos e pela Administração da Companhia, considerando a natureza dos processos
e a experiência da Administração em causas semelhantes. Os assuntos classificados como obrigações
legais encontram-se provisionados, independentemente do desfecho esperado das causas que os
questionem.

n) Reconhecimento da receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços
no curso normal das atividades. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos.

A receita pela prestação de serviços é reconhecida com base nos serviços realizados até a data do
balanço. Nas datas de encerramento dos períodos, os serviços prestados e ainda não faturados são
registrados na rubrica “Receita a faturar”, que está incluída no saldo Contas a receber.
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A Companhia e suas controladas reconhecem a receita quando: (i) o valor da receita pode ser
mensurado com confiabilidade; (ii)  for provável que os benefícios econômicos futuros fluirão para a
Companhia e suas controladas; e (iii) quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma
das atividades da Companhia e/ou de suas controladas, conforme descrição a seguir. O valor da receita
não é considerado como mensurável com segurança até que todas as contingências relacionadas com a
venda tenham sido resolvidas. A Companhia e suas controladas baseiam suas estimativas em resultados
históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada
venda.

o) Principais julgamentos contábeis e fontes de incertezas nas estimativas apresentadas

Na aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar
estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente
obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência
histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas
estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das
revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas,
se a revisão afetar apenas este período, ou também em períodos posteriores, se a revisão afetar tanto o
período presente como períodos futuros.

A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas efetuadas pela Administração durante
o processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia e que mais afetam os valores
reconhecidos nas demonstrações financeiras:

(i) Redução ao valor recuperável dos ativos: a Companhia julgou não haver evidências, internas e
externas, que justificassem o registro de provisão para redução ao valor recuperável sobre o ativo
imobilizado, ativo intangível e imposto de renda e contribuição social diferidos ativos.

(ii) Vida útil e valor residual dos bens do imobilizado: a Companhia e suas controladas revisam
anualmente a vida útil e o valor residual estimado dos bens do ativo imobilizado e intangível com vida útil
definida, sendo que as taxas de depreciação e amortização atualmente utilizadas são julgadas
adequadas para refletir as vidas úteis dos mesmos.

(iii) Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa: referidas provisões são constituídas com base
no julgamento da Administração e em valores suficientes para cobrir perdas futuras estimadas no
recebimento de clientes.

(iv) Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis: a avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos
consultores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas
circunstâncias, tais como prazo de prescrição, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
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(v) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos: são reconhecidos até o limite dos lucros
tributáveis futuros, cuja estimativa realizada pela Administração leva em consideração o histórico de
lucros tributáveis, aumento no volume de análise de exames, premissas de mercado tais como taxa de
juros, câmbio, crescimento econômico, entre outras.

(vi) Avaliação dos instrumentos financeiros: a nota explicativa no 22 oferece informações detalhadas
sobre as principais premissas utilizadas na determinação do valor justo dos instrumentos financeiros,
bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. A Administração acredita que as técnicas de
avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são adequadas para a determinação do valor justo dos
instrumentos financeiros.

p) Lucro por ação

Básico

O lucro por ação básico é calculado por meio da divisão do lucro líquido do período atribuído aos
detentores de ações da controladora pela quantidade média ponderada de ações disponíveis durante o
período, excluídas as ações em tesouraria, se houver.

Diluído

O lucro por ação diluído é calculado por meio da divisão do lucro líquido ajustado atribuído aos
detentores de ações da controladora pela quantidade média ponderada de ações disponíveis durante o
período mais a quantidade de ações que seriam emitidas no pressuposto do exercício das opções de
compra de ações com valor de exercício inferior ao valor de mercado.

3.1 Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo IASB e CPC

A Companhia não adotou as normas novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não efetivas:

CPC 48 / IFRS 9 - "Instrumentos Financeiros"

Aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros com vigência
a partir de 1º de janeiro de 2018. As principais alterações introduzidas pelo CPC 48 são: (i) novos
critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros:
híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii)
flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.

A apresentação e divulgação dos instrumentos financeiros nas demonstrações financeiras deverão sofrer
alteração de forma a refletir os novos conceitos introduzidos pelo CPC 48.

O CPC 48 também substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de
“perdas de crédito esperadas”, contudo a Companhia não prevê nenhum impacto significativo no balanço
patrimonial e na demonstração das mutações do patrimônio líquido.
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A Companhia aplicará a abordagem simplificada e registrará perdas esperadas durante toda a vida em
contas a receber para atender os requisitos de redução ao valor recuperável do CPC 48. Até as análises
mais recentes, a Companhia estima que não haverá impactos relevantes pela mudança de modelo de
perdas incorridas para perdas esperadas.

CPC 47 / IFRS 15 – “Receita de contrato com cliente”

Estabelece novas exigências para o reconhecimento da receita de bens e serviços e extensas
divulgações. Este pronunciamento deverá ser aplicado para períodos anuais com início em ou após 1º de
janeiro de 2018.

(i) Receita de serviços de diagnósticos por imagem e análises clínicas

A Administração avaliou os princípios e alterações introduzidas pela nova norma e concluiu que sua
adoção não trará impactos relevantes para a Companhia em relação à época para o reconhecimento da
receita de contratos com clientes, bem como sua mensuração e apresentação uma vez que, as receitas
provenientes de contratos com clientes já são registradas deduzidas de quaisquer estimativas de
abatimentos, descontos e glosas e dado que o controle e todos os direitos e benefícios decorrentes da
prestação dos serviços da Companhia fluem para o cliente no momento da emissão do laudo cujo prazo
atual é similar ao da realização do exame.

Os impactos observados estão relacionados a extensão maior de divulgação nas notas explicativas e à
revisão de documentos internos e a criação e/ou alteração de procedimentos, com o objetivo de garantir
que os novos contratos com clientes sejam adequadamente avaliados e contabilizados seguindo os
conceitos do IFRS 15.

CPC 06 (R2) / IFRS 16 – “Arrendamento Mercantil”

Estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de
arrendamentos para ambas as partes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os
fornecedores (arrendadores), e deverá ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2019.

A Companhia está em processo de avaliação dos efeitos da adoção desta norma junto à diversas áreas
internas com o objetivo de identificar os contratos de arrendamento existentes, os controles internos e o
ambiente sistêmico envolvidos nesta alteração, principalmente os impactos que poderão ser gerados no
reconhecimento dos contratos de arrendamentos operacionais (vide Nota 24). Não existem outras
normas IFRS ou interpretações IFRIC emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da
Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia.
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4. Caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

 Caixa e equivalentes Controladora Consolidado

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Caixa 4 1 7 9
Bancos     21.259     3.033     19.020     5.782
Aplicações financeiras (a)       2       858     7.046     1.613
Total     21.265     3.892     26.073     7.404

Títulos e valores mobiliários Controladora Consolidado

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Aplicações financeiras vinculadas (b)         -         -      444       623
Total    -     -     444     623

(a) As aplicações financeiras referem-se a instrumentos de renda fixa, remunerados à taxa média de 70%
do CDI.

(b) A aplicação financeira refere-se a fundo de investimento com remuneração de 91% do CDI, a qual
está vinculada aos contratos de empréstimos das controladas Delfin Villas e Delfin Bahia junto ao
Banco do Nordeste (equivalente a três parcelas do empréstimo). A referida aplicação poderá ser
resgatada quando do pagamento da última parcela do contrato de empréstimo.

5. Contas a receber

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Clientes faturados 14.592 7.381  25.862 29.625
Receita a faturar (*)  (323) 6.494  20.027 16.871

14.269 13.875 44.624 46.496

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (519) (3.068) (9.102) (11.702)
Total 13.750 10.807 36.787 34.794

(*)  Nas datas de encerramento das informações contábeis, os serviços prestados e ainda não faturados são
registrados como receita a faturar.
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A composição dos valores a receber dos clientes faturados por idade de vencimento, líquido de provisão
para créditos de liquidação duvidosa, é como segue:

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

A vencer 2.160 8.989 13.578 15.721
Vencidos:
Até 30 dias 946 743 3.358 3.629
De 31 a 60 dias - 185 2.355 2.598
De 61 a 90 dias 9.067 147 13.060 7.182
De 91 a 180 dias 1.544 123 2.951 3.024
Mais de 180 dias 33 620 1.485 2.640
Total 13.750 10.807 36.787 34.794

A Companhia e suas controladas possuem baixo grau de concentração em suas carteiras de clientes.
Devido ao grande número de planos de saúde, pulverização da carteira de clientes, e diferentes graus de
coberturas de exames entre os planos, a Companhia incorre em glosas (registradas no momento do
reconhecimento da receita com base em expectativa de perda) e perdas do saldo de contas a receber.
Adicionalmente, a Companhia constitui provisão para créditos de liquidação duvidosa, que segue três
critérios: i) provisão de 50% do saldo em aberto entre 180 e 360 dias e 85% do saldo em aberto acima de
360 dias; ii) provisão de 100% do saldo de clientes que possuem algum tipo de discussão judicial sobre os
saldos faturados; iii) provisão de clientes com análise individual de eventos extraordinários que demandem
alguma definição especial.

Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Saldo no início do exercício (3.068) (3.030) (11.702) (10.736)
(Provisões) Reversões e baixas, líquidas 2.549 (38) 2.600 (966)
Saldo no final do exercício (519) (3.068) (9.102) (11.702)

6. Impostos a recuperar

Os saldos de R$ 491 e R$ 1.764, controladora e consolidado, respectivamente, em 31 de dezembro de
2017 (R$ 973 e R$ 2.084, em 31 de dezembro de 2016) referem-se, substancialmente, a retenções sobre
títulos e valores mobiliários e sobre as notas fiscais de serviços. A Administração entende que os valores
serão integralmente utilizados no curto prazo.
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7. Garantia de reembolso de contingências

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de garantia de reembolso de contingências é de R$ 5.861 e R$
8.268 controladora e consolidado, respectivamente (R$ 5.511 e 5.595 em 31 de dezembro de 2016).

Os riscos legais da Companhia e de suas controladas são garantidos por cláusulas de responsabilidade
estabelecidas em acordo de investimento entre seus acionistas, mediante penhor das ações e/ou
ressarcimento de contingências pagas ou assumidas pela Companhia relativas a fatos ocorridos e/ou
existentes antes da data de aquisição das controladas.

A movimentação com os respectivos saldos da garantia de reembolso de contingências é como segue:

Controladora Consolidado
Saldo no início do período 5.511 5.595
Adições 4.807 7.828
Atualizações 936 1.099
Reversões (*) (5.393) (6.254)
Saldo no final do período 5.861 8.268

(*) As reversões apresentadas correspondem, substancialmente, a prescrição dos riscos legais identificados, uma vez
que os fatos que originaram o risco ocorreram há mais de cinco anos.

8. Investimentos

Controladora 31/12/2017 31/12/2016
Investimentos 23.433 17.940
Provisão para perdas em controladas (*) (2.525) (2.752)
Total 20.908 15.188

A Companhia é controladora das seguintes empresas:

(a) A Clínica Delfin Villas Diagnóstico por Imagem Ltda. (“Delfin Villas") é uma sociedade empresarial de
responsabilidade limitada, constituída em 28 de agosto de 1992 e que tem por objetivo social a
realização de serviços médicos de diagnósticos por imagem em: raio-x, tomografia, ultrassonografia,
ressonância magnética, mamografia e densitometria. A Delfin Villas está localizada no município de
Lauro de Freitas no Estado da Bahia e a sede fica localizada no loteamento Varandas Tropicais, lote 1,
quadra 3, Villas do Atlântico.

(b) A Delfin Médicos Associados Ltda. (“DMA”) é uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada
que tem por objetivo social a realização de serviços médicos de diagnósticos por imagem nas áreas
médica e odontológica, diagnósticos por imagem terapêutica em medicina nuclear e atividades
correlatas. A DMA iniciou suas atividades quando de sua constituição em 31 de março de 2007, com
prazo de duração indeterminado. A sede fica localizada na Avenida São Rafael, 2152, no bairro de São
Marcos – Salvador, BA, no Hospital São Rafael. A DMA firmou contrato com o Hospital São Rafael de
forma a terceirizar o serviço de imagem do hospital. Desta forma os pacientes atendidos pela DMA são
100% oriundos do Hospital São Rafael, o qual retém 15% do valor dos atendimentos realizados pela
DMA.
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(c) A Delfin SAJ Médicos Associados Ltda. (“Delfin SAJ”) é uma sociedade empresarial de
responsabilidade limitada que tem por objetivo social realização de serviços médicos de diagnósticos
por imagem nas áreas médica e odontológica, diagnósticos por imagem terapêutica em medicina
nuclear e atividades correlatas, através da emissão de laudos de raio-X convencional e contrastado,
ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia em geral, doppler colorido,
ecocardiograma, punção, mamografia e densitometria óssea. A Delfin SAJ está localizada no município
de Santo Antônio de Jesus no Estado da Bahia e foi constituída em 15 de julho de 2009, iniciando suas
operações em 1o de novembro de 2009. A sede fica localizada na Rua Luis Argolo, no 59, Centro.

(d) A IDI Instituto de Diagnóstico por Imagem Ltda. (“Delfin IDI”) é uma sociedade empresarial de
responsabilidade limitada, que tem por objetivo social a exploração do ramo de serviços de diagnóstico
médico por imagem. A IDI está localizada no município de Feira de Santana, no Estado da Bahia, e a
sede fica localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 3.506.

(e) A CLIN Clínica de Diagnóstico por Imagem de Natal Ltda. (“Delfin CLIN”) é uma sociedade empresarial
de responsabilidade limitada, que tem por objetivo social a exploração do ramo de serviços de
diagnóstico médico por imagem. CLIN está localizada no município de Natal, no Estado do Rio Grande
do Norte, e a sede fica localizada na Av. Afonso Pena, nº 776.

(f) A Delfin Bahia Diagnóstico por Imagem Ltda. (“Delfin Bahia”) é uma sociedade empresarial de
responsabilidade limitada que participa em uma Sociedade em Conta de Participação junto com o
Hospital da Bahia para prestação de serviços de diagnóstico por imagem. A operação da Delfin Bahia
está localizada no Hospital da Bahia que fica na Av. Magalhães Neto, nº 1541, Salvador, Bahia.

Composição dos investimentos por participação

31/12/2017 31/12/2016

Patrimônio Patrimônio

31/12/2017 e 31/12/2016 líquido líquido

Quantidade total Participação Capital (Passivo a Lucro (Passivo a Lucro

Empresa de quotas/ações  (%) social descoberto)  líquido descoberto) líquido

Delfin Villas 2.796.147 100,00% 2.796 7.139 2.464 5.705 1.962

DMA 8.151.138 50,99% 8.151 17.544 3.476 14.067 2.304

Delfin SAJ 800.000 70,00% 800 234 526 (292) 383

Delfin IDI 2.235.902 56,00% 2.236 2.591 355 2.900 665

Delfin CLIN 1.675.124 57,28% 1.675 (3.962) 484 (4.446) 183

Delfin Bahia 2.760.000 69,57% 2.760 7.869 3.335 4.934 2.314
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A movimentação dos investimentos é como segue:

31/12/2017 31/12/2016

Saldo no início do exercício 15.184 12.639
Dividendos recebidos (1.681) (2.148)
Resultado de equivalência patrimonial 7.401 4.745
Outros 4 (52)
Saldo no fim do exercício 20.908 15.184

Consolidado 31/12/2017 31/12/2016

Investimentos (a) 3.697 2.901
Total 3.697 2.901

(a) Saldo refere-se a investimento entre Delfin Bahia Diagnósticos por Imagem (“ Delfin Bahia”), empresa
do grupo Delfin, que participa em uma sociedade em Conta de Participação com o Hospital da Bahia
para prestação de serviços de diagnóstico por imagem.

A movimentação dos investimentos no consolidado é como segue:

31/12/2017 31/12/2016

Saldo no início do exercício 2.901 2.129
Resultado de equivalência patrimonial 13.847 12.424
Dividendos recebidos (13.051) (11.652)
Saldo no fim do exercício 3.697 2.901



Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)

27

9. Imobilizado

Apresentamos abaixo o saldo do ativo imobilizado:

Controladora

31/12/2017 31/12/2016

Taxa anual de
depreciação % Custo

Depreciação
Valor Líquido Valor Líquido

Acumulada

Imobilizado:
Benfeitorias em imóveis de terceiros 4             8.196        (5.007)             3.189                    3.135
Máquinas e equipamentos 9           50.287      (35.396)           14.891                  15.262

Móveis e utensílios 10             3.321        (2.089)             1.232                    1.312

Equipamentos de informática 20             5.342        (5.007)                335                       681

Veículos 20                 78             (78)                    -                          9

Total           67.224      (47.577)           19.647                  20.399

A movimentação do ativo imobilizado no exercício de 2017 é como segue:

Saldo em
31/12/2016 Adições Depreciações Saldo em

31/12/2017

Benfeitorias em imóveis de terceiros 3.135 177 (123) 3.189

Máquinas e equipamentos 15.262 2.634 (3.005) 14.891

Móveis e utensílios 1.312 107 (187) 1.232
Equipamentos de informática 681 111 (457) 335

Veículos 9 - (9) -

Total 20.399 3.029 (3.781) 19.647

Consolidado

31/12/2017 31/12/2016

Taxa anual de
depreciação % Custo

Depreciação
Valor Líquido Valor Líquido

Acumulada

Imobilizado:
Benfeitorias em imóveis de terceiros 4             8.277        (2.141)             6.136                    5.797
Máquinas e equipamentos 9           80.156      (46.671)           33.485                  34.758
Móveis e utensílios 10             3.882        (2.090)             1.792                    1.713
Equipamentos de informática 20             4.527        (3.744)                783                       982

Veículos 20                 78             (78)                  -                          9

Total           96.920      (54.724)           42.196                  43.259
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A movimentação do ativo imobilizado no exercício de 2017 é como segue:

Saldo em
31/12/2016 Adições Baixas Transferências Depreciações Saldo em

31/12/2017

Benfeitorias em imóveis de terceiros               5.797                415              -                252                      (328)             6.136
Máquinas e equipamentos             34.758             7.657           (754)               (813)                   (7.363)           33.485
Móveis e utensílios               1.713                 81              -                229                      (231)             1.792
Equipamentos de informática                  982                230              -                332                      (761)                783
Veículos                     9                  -              -                  -                         (9)                  -

Total             43.259             8.383           (754)                  -                   (8.692)           42.196

10. Intangível

A composição do intangível é como segue:

Controladora

31/12/2017 31/12/2016
Taxa anual de
Amortização % Custo Amortização

Acumulada
Valor

Líquido
Valor

Líquido

Direito de uso - software 20         4.437          (2.167)           2.270             2.043
Intangível em andamento              17                -                17                  -
Total 4.454 (2.167) 2.287 2.043

A movimentação do ativo intangível no exercício de 2017 é como segue:

Saldo em
31/12/2016 Adições Amortização Saldo em

31/12/2017

Direito de uso - software 2.043 816 (589) 2.270
Intangível em andamento - 17 - 17
Total 2.043 833 (589) 2.287
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Consolidado

31/12/2017 31/12/2016

Taxa anual de
amortização %  Custo  Amortização

acumulada
 Valor

Líquido  Valor Líquido

Direito de uso – software 20          4.559         (2.343)           2.216             2.099
Intangível em andamento               221                -              221                  -
Total          4.780          (2.343)           2.437             2.099

A movimentação do ativo intangível no exercício de 2017 é como segue:

Saldo em Saldo em
31/12/2016 Adições Baixas Amortização 31/12/2017

Direito de uso – software             2.099             755                -             (638)              2.216
Intangível em andamento                  -             221                -                -                 221
Total             2.099             976                -             (638)              2.437

11. Fornecedores

Composto substancialmente por aluguéis, fornecedores de informática, serviços, materiais para exames e
máquinas e equipamentos. Na controladora, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o saldo é
de R$3.358 (R$5.627 em 31 de dezembro de 2016) e no consolidado R$6.709 (R$8.377 em 31 de
dezembro de 2016).

12. Salários, obrigações sociais e previdenciárias

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Salários, obrigações sociais e previdenciárias 3.097 2.145 5.840 4.640
Provisão para bônus 811 820 1.082 1.093
Total 3.908 2.965 6.922 5.733
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13. Empréstimos, financiamentos e debêntures

Controladora Consolidado

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Moeda nacional
Leasing de máquinas e equipamentos 4.128 490 6.702 3.617
Capital de giro 20.617 14.154 21.957 16.061
Debêntures 10.568 25.583 10.568 25.583
(-) Custo de captação (144) (166) (144) (166)
Subtotal 35.169 40.061 39.083 45.095

Moeda estrangeira USD
Leasing de máquinas e equipamentos 3.911 6.396 5.231 8.614
Subtotal 3.911 6.396 5.231 8.614

Total 39.080 46.457 44.314 53.709

Circulante 31.290 23.600 34.239 26.294
Não circulante 7.790 22.857 10.075 27.415

A movimentação dos empréstimos, financiamentos e debêntures dos doze meses findos em dezembro de
2017 é como segue:

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Saldo no início do exercício 46.457 60.262 53.709 70.748
Captações líquidas 28.459 8.009 28.862 8.227
Pagamento de principal (35.710) (20.125) (38.089) (23.232)
Pagamentos de encargos
financeiros (**) (5.321) (7.419) (5.995) (8.084)
Encargos financeiros 5.195 5.730 5.827 6.050
Saldo no fim do exercício 39.080 46.457 44.314 53.709

(**) Conforme parágrafo 33 do CPC 03 (R2), a Companhia entende que os juros pagos na sua atividade
são melhor apresentados na atividade de financiamento.

Para informações sobre a exposição da Companhia aos riscos de taxa de juros e liquidez, veja nota
explicativa nº 22.

Financiamento de ativo fixo – moeda nacional

As controladas Delfin Villas e Delfin Bahia financiaram equipamentos de imagem com o Banco do Nordeste do
Brasil – BNB através de contratos de financiamento que determinam juros prefixados que variam entre 8,24% e
15,29% a.a. com bônus de adimplência de 15%, amortizações mensais e com vencimento entre julho de 2019 e
fevereiro de 2021. Esses financiamentos são garantidos por máquinas e equipamentos, vide nota explicativa n°
9.
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Adicionalmente a controladora e suas controladas financiaram no mês de março de 2017 novos equipamentos
por meio de contrato junto ao Banco do Nordeste do Brasil – BNB, cujos contratos possuem juros prefixados de
10,58% a.a e vencimentos até maio de 2022.

       Financiamento de ativo fixo – moeda estrangeira – pré fixado

A Companhia possui 1 (um) contrato de financiamento de equipamento com a Elekta, com juros pré fixados de
5,38% a.a., amortizações trimestrais e vencimento em 31 de outubro de 2019. Esse financiamento é garantido
por máquinas e equipamentos, vide nota explicativa no 10.4.

       Arrendamento mercantil e financiamento de ativo fixo em moeda estrangeira – pós fixado

A Companhia e suas controladas possuem contratos de arrendamento mercantil financeiro e contratos de
financiamento em dólares americanos junto à General Eletric (GE). Esses arrendamentos mercantis e
financiamentos de ativo fixo possuem juros de libor acrescido de spread que varia entre 3,75% a 5,5% a.a. e os
pagamentos são majoritariamente trimestrais sendo o último pagamento com vencimento no primeiro semestre
de 2019. Esses financiamentos são garantidos por máquinas e equipamentos, vide nota explicativa no 10.4.

        Debêntures

Em 15 de julho de 2013, foi aprovada a primeira emissão de debêntures simples não conversíveis em ações da
Companhia, da espécie com garantia real e garantia adicional fidejussória, em série única (“Debêntures”), para
distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) no 476, de 16 de janeiro de 2009.

Foram emitidas 50 debêntures com valor unitário de R$1.000.000 (hum milhão de reais) cada, totalizando
R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais). O prazo das Debêntures será de 5 (cinco) anos a contar da data de
emissão de 15 de julho de 2013, com vencimento final previsto para 8 de julho de 2018. O cronograma de
amortização prevê o pagamento de juros trimestrais a partir de 8 de outubro de 2013 e amortizações trimestrais a
partir de 8 de abril de 2015, com vencimento final em 8 de julho de 2018.

As Debêntures fazem jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% (cem por cento) das
taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros-DI, acrescida de sobretaxa equivalente a 2,73%  ao ano. Não
há cláusulas de repactuação
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Covenants

Para 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas controladas cumpriram todos os covenants estabelecidos.

Para as debentures são consideradas as seguintes garantias:

Garantia Fidejussória

As controladas da Companhia, Delfin Villas, DMA, Delfin Saj, Delfin IDI, e Clínica de Natal - CLIN, intervenientes
garantidoras do contrato de debêntures, são fiadoras e obrigando-se como principais pagadoras responsáveis
em solidariedade com a Companhia.

Garantia Real

Em complemento à Fiança, as Debêntures também serão garantidas por meio de cessão fiduciária dos
recebíveis de planos de saúde devidos à Companhia e/ou às intervenientes garantidoras, conforme descrito no
Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis (“Contrato de Garantia”).

Garantias e covenants

A Companhia possui bens do ativo imobilizado e cessão fiduciária de títulos a receber dados em garantia desses
empréstimos e financiamentos. Os demais contratos de empréstimos mantidos preveem vencimento antecipado
das dívidas, caso:

· A Companhia venha a sofrer qualquer protesto de títulos, demanda judicial, ou administrativa, ou seja,
negativada;

· A Companhia venha a sofrer alteração de sua composição acionária que prejudique a capacidade de
pagamento da obrigação assumida;

· Seja identificada falsidade, imprecisão ou inexatidão das declarações ou documentos cedidos pela
Companhia;

· Haja o requerimento de falência, insolvência ou dissolução da Companhia;

· Se a Companhia gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer forma em favor de terceiros, ou
remover os bens lastreados dos créditos.
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14. Partes relacionadas

Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia apresentou os seguintes saldos e manteve as seguintes
transações com partes relacionadas:

Controladora 31/12/2017
Ativo Circulante Passivo Não Circulante

Mútuo Outros
ativos

Total partes
relacionadas Mútuo Outros

passivos
Total partes
relacionadas

CLÍNICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS LTDA - 111 111 2.544 18 2.562

DELFIN MEDICOS ASSOCIADOS – DMA 4.300 115 4.415 - - -
DELFIN SAJ 398 1.613 2.011 - - -
CLÍNICA DE NATAL – CLIN 8.146 36 8.182 - - -
DELFIN IDI - 622 622 - - -
DELFIN BAHIA - 700 700 - - -
RATEIOS CORPORATIVOS - 395 395 - - -

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS SA - 2.871 2.871 (a) - 240 240
VALORES A RECEBER CONTINGENCIAS - 1.096 1.096 (b) - - -

Total 12.844 7.559 20.403 2.544 258 2.802

31/12/2016

Ativo Passivo

Transações Circulante Não circulante Não circulante

Despesa Receita Receita/ contas a contas a contas

financeira financeira rateio receber receber mútuo a pagar mútuo

Empresas ligadas

Clínica Delfin Villas Diagnóstico por Imagem Ltda 1 - 108 108 - - - -

Delfin Médicos Associados SS Ltda - DMA - 1.100 124 124 - 8.007 18 3.444

Instituto de Diagnóstico por Imagem Ltda. - IDI - - 20 20 569 - - -

Clínica Diagnóstico por Imagem Natal Ltda. - CLIN - 850 85 85 - 7.468 - -

Delfin SAJ Médicos Associados Ltda. - SAJ - 112 31 30 1.566 543 - -

Delfin Imagem S/A 2 - - - - - 328 -

Delfin Bahia 349 561 38 566 724 - - -

Centro de Imagem e Diag. S.A. - Alliar 773 1.432 - 1.630 2.505 - - -

Saldo em 31 de dezembro de 2016 1.126 4.056 406 2.563 5.364 16.018 346 3.444
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Consolidado 31/12/2017

Ativo Circulante Passivo não Circulante

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS SA                   2.871 (a)                   1.106 (d)

VALORES A RECEBER CONTINGÊNCIAS                   1.099 (b)                        -

HOSPITAL SÃO RAFAEL                   4.653 (c)                        -

Total 8.623 1.106

31/12/2016
Ativo Passivo

Transações Não circulante Não Circulante

Despesas/ contas a contas a contas a
custos receber receber pagar mútuo

Empresas ligadas
Delfin Imagem S/A 2 - - 594 -

Centro de Imagem e Diag. S.A. - Alliar 773 1.630 2.505 - -

Empréstimos Sócios - - - - 293

Total em 31 de dezembro de 2016 775 1.630 2.505 594 293

No curso dos negócios da Companhia, os acionistas controladores e as controladas realizam operações
financeiras entre si. Essas operações referem-se basicamente a operações de mútuo, notas de débito e
venda futura entre empresas, sobre as quais incidem encargos financeiros.

(a) Saldo a receber de partes relacionadas pela venda de certos equipamentos médicos de diagnósticos
por imagem e outros itens. Tais equipamentos foram adquiridos por meio de contratos de
financiamentos com instituições financeiras pela companhia. O valor do financiamento pago e a pagar
pela companhia para tais instituições financeiras é reembolsado pelas partes relacionadas. O saldo a
receber com a controladora Centro de Imagem Diagnósticos (CID) foi constituído no momento da
assinatura do contrato de aquisição do Grupo Delfin e refere-se à assunção de dívida pela CID de
diversas outras empresas que tem como sócio majoritário o Dr. Delfin Gonzalez Miranda e
denominada "Delfin D2" nas mesmas condições contratuais originais. O principal saldo refere-se a
equipamento adquirido por meio de financiamento para Delfin D2 com saldo vinculado ao dólar norte-
americano (US$), taxa de juros de 5,38% ao ano, vencimento em 31 de outubro de 2019 e
pagamento em parcelas trimestrais.

(b) A controladora e controlada Delfin Gonzales e Delfin Natal possuem saldo a receber referentes a
transações de contingências pagas, negociadas com acionistas, somando R$ 1.096.
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(c) Em janeiro de 2016 a controlada DMA assinou aditivo ao contrato de prestação de serviço com o
Hospital São Rafael definindo novas condições de investimentos a serem realizados pela DMA no
setor de bioimagem do Hospital São Rafael (Monte Ítalo Brasileiro de Promoções Sanitárias),
conforme nota explicativa no 26, assim como novo período de exclusividade para prestação do
respectivo serviço, 27 de janeiro de 2021. Esse aditivo também prevê o pagamento pela DMA de um
adiantamento ao Hospital São Rafael no valor de R$5.000 o qual será compensado com serviços
futuros. Esse adiantamento é atualizado pelo índice dos Certificados de Depósitos Interbancários
(CDI) acrescidos da taxa fixa de 2,73% a.a. Em 31 de dezembro de 2017 o saldo em aberto era é de
R$4.653.

(d) As empresas do grupo Delfin possuem em aberto saldo de contas a pagar em 31 de dezembro de
2017 no montante de R$ 1.106 relativo a rateio de despesas administrativas junto a controladora
Centro de Diagnóstico de Imagem.

Remuneração dos administradores (controladora e consolidado)

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a remuneração do pessoal-chave, incluindo
benefícios, monta ao total de R$ 615 (R$ 168 em 2016).

15. Parcelamento de impostos

A Companhia e suas controladas, possui programas de parcelamentos de impostos conforme o
quadro abaixo:

Controladora
31/12/2017 31/12/2016

Parcelamentos de INSS 1.172 1.330
Parcelamentos da Receita Federal 101 -
Parcelamentos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 49 -
Total 1.322 1.330

Circulante 394 225
Não circulante 928 1.105

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

Parcelamentos de INSS 1.172 1.330
Parcelamentos da Receita Federal 101 -
Parcelamentos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 263 -
Total 1.536 1.330

Circulante 471 225
Não circulante 1.065 1.105
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A movimentação dos parcelamentos de impostos no período de doze meses de 2017 é como segue:

Controladora

Saldo no início do período 1.330
Adições 391
Juros 61
Amortizações (460)
Saldo no fim do período 1.322

Consolidado

Saldo no início do período 1.330
Adições 644
Amortizações (511)
Juros provisionados 73
Saldo no fim do período 1.536

16. Provisão para riscos

A Companhia e suas controladas, no curso normal de suas operações, são partes em processos judiciais
de natureza fiscal, trabalhista e cível em diversas instâncias, tendo a Administração adotado como
procedimento a constituição de provisão com base na opinião de seus assessores jurídicos na análise das
demandas judiciais pendentes.

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo da rubrica “Provisão para riscos legais”, considerado suficiente pela
Administração para a cobertura de prováveis desembolsos de caixa nos processos em andamento, é
composto como segue:

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Trabalhistas e previdenciários 4.883 5.766 5.706 6.428
Tributários 16.164 15.476 17.747 16.817
Cível 859 2.020 859 2.274
Total 21.906 23.262 24.312 25.519

Os riscos legais da Companhia e de suas controladas são garantidos por cláusulas de
responsabilidade estabelecidas em acordo de investimento entre seus acionistas, as quais preveem o
ressarcimento de contingências pagas ou assumidas pela Companhia relativas a fatos ocorridos e/ou
existentes antes da data de aquisição das controladas. Mais detalhes vide nota explicativa nº 8.
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A movimentação da provisão para riscos nos doze meses findos em 31 de dezembro de 2017 é como
segue:

Controladora Consolidado

Saldo no início do período 23.262 25.519
Adições 5.326 8.311
Reversões (*) (7.543) (10.397)
Pagamentos (442) (667)
Encargos financeiros 1.303 1.546
Saldo no fim do período 21.906 24.312

(*) Os riscos legais da Companhia e de suas controladas são garantidos por cláusulas de responsabilidade
estabelecidas em acordo de investimento entre seus acionistas, as quais preveem o ressarcimento de
contingências pagas ou assumidas pela Companhia relativas a fatos ocorridos e/ou existentes antes da
data de aquisição das controladas. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de garantia de reembolso de
contingências contabilizadas é de R$ 5.861 na controladora e R$ 8.268 no consolidado (R$5.511 e R$
5.595 em 31 de dezembro de 2016- nota explicativa nº 8).

Os processos cujo risco de perda é possível referem-se a:

Tributários

A Companhia e suas controladas figuram no polo passivo em processos administrativos e judiciais relativos
a tributos. Conforme a análise dos assessores jurídicos, foi considerado como perda possível em causas
tributárias o montante de R$34.274 em 31 de dezembro 2017, para os quais a companhia possui garantias
por cláusulas contratuais entre acionistas da Companhia (R$17.668 de causas tributárias em 31 de
dezembro de 2016).

Cíveis

A Companhia e suas controladas figuram no polo passivo em processos administrativos e judiciais relativos
a danos morais e materiais. Conforme a análise dos assessores jurídicos, foi considerado como perda
possível no montante de R$256 em 31 de dezembro de 2017 nos quais a companhia tem a garantia de
R$217 conforme nota explicativa nº 8 (R$305 de causas cíveis e R$1.629 de garantia em 31 de dezembro
de 2016).

Trabalhistas

Os processos trabalhistas em que a Companhia e suas controladas figuram no polo passivo e cujo risco de
perda é possível referem-se, principalmente, a questionamentos, nas esferas administrativa e judicial, de
iniciativa de funcionários, ex-funcionários, prestadores de serviços acerca de horas extras, equiparação
salarial, redução salarial, encargos sociais e interpretação da legislação trabalhista quanto à existência de
vínculo empregatício. O risco em 31 de dezembro de 2017 foi avaliado no montante de R$ 2.874, para os
quais a Companhia possui R$2.707 com garantia, conforme nota explicativa nº 7 (R$5.343 de causas
trabalhistas e R$5.269 de garantia em 31 de dezembro de 2016).



Clínica Delfin Gonzalez Miranda S.A

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017
(Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)

38

Em 31 de dezembro de 2017, há R$6.187 na controladora e R$6.196 no consolidado de depósitos judiciais
para fazer frente aos processos em andamento (R$6.021 na controladora e R$6.030 no consolidado em 31
de dezembro de 2016).

17. Patrimônio líquido

a) Capital social

O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$16.805 e é representado por 350.344
(trezentos e cinquenta mil e trezentos e quarenta e quatro) ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal, assim distribuídos:

31/12/2017
Quantidade

Acionista de ações Valor %

Centro de Imagem e Diagnóstico S.A. 350.343 16.803 99,99%

Delfin Gonzalez Miranda 1 2 0,01%

Total 350.344 16.805 100%

b) Distribuição dos lucros

Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados,
se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido.

Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, observado o disposto no
Capítulo XVI da Lei das S.A.:

(i) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da
Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social, para 31 de dezembro de 2017
a Companhia destinou R$ 271 para a reserva legal;

(ii)  uma parcela, por proposta dos órgãos da administração e mediante deliberação da Assembleia
Geral, poderá ser destinada à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no art. 195
da Lei das S.A.;

(iii) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas. Os acionistas
terão o direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, 25% (vinte e cinco por cento)
do lucro líquido do exercício.
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c) Dividendos

No dia 29 de setembro de 2017, a Companhia distribuiu dividendos no montante de R$ 5.737 com
aproveitamento do de reserva de lucros.

Os dividendos mínimos obrigatórios sobre o lucro líquido do exercício de 2017, foram assim calculados:

31/12/2017 31/12/2016

Lucro líquido do exercício        18.914         8.407
Absorção de prejuízos acumulados - (2.281)
Constituição de reserva legal          (946)          (306)
Base de cálculo dos dividendos         17.968         5.820

Dividendos mínimos obrigatórios – 25%         4.492         1.455

Total de ações ordinárias      350.344      350.344

Dividendos por total de ações em R$ 12,83 4,15

d) Lucro por ação

Conforme requerido pelo pronunciamento técnico CPC 41 - Resultado por Ação, a seguir estão
reconciliados o lucro líquido e a média ponderada das ações em circulação com os montantes usados
para calcular o lucro básico e diluído por ação.

31/12/2017 31/12/2016

Lucro líquido        18.914             8.407
Média ponderada das ações
(ações em milhares)        350             350

Lucro básico e diluído por ação (em R$) 54,04 24,02

e) Transação de capital

A companhia recebeu o montante de R$ 21.418 da controladora Alliar, na qual havia sido pago em 2017 e
possuía características especificas de transações de sócios, diante disto o saldo foi registrado no patrimônio
líquido.
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18. Composição da receita líquida de serviços

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Receita bruta 73.645 68.680 139.828 131.263

(-) Impostos e deduções (4.750) (3.941) (9.181) (7.858)

Total receita líquida 68.895 64.739 130.647 123.405
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19. Informações sobre a natureza dos custos e despesas reconhecidos na
demonstração do resultado

Controladora
31/12/2017 31/12/2016

Pessoal (16.124) (15.684)
Insumos e serviços médico-hospitalares (2.175) (2.006)
Serviços de terceiros e outros (3.898) (13.092)
Honorários médicos (14.128) (12.974)
Manutenção (1.159) (676)
Depreciação e amortização (4.185) (3.622)
Ocupação (5.771) (5.808)
Total (47.440) (53.862)

Custo dos serviços prestados (34.502) (27.653)
Despesas gerais e administrativas (12.663) (27.414)
Outras (despesas) receitas, líquidas (275) 1.205
Total (47.440) (53.862)

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016

Pessoal (38.931) (31.877)
Insumos e serviços médico-hospitalares (5.524) (5.562)
Serviços de terceiros e outros (6.654) (25.389)
Honorários médicos (30.666) (29.038)
Manutenção (3.401) (2.186)
Depreciação e amortização (9.328) (8.794)
Ocupação (14.185) (9.886)
Total  (108.689) (112.732)

Custo dos serviços prestados (81.137) (65.938)
Despesas gerais e administrativas (26.115) (47.404)
Outras (despesas) receitas, líquidas (1.437) 610
Total (108.689) (112.732)
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20. Resultado financeiro

Apresentamos a seguir a abertura do resultado financeiro:

Controladora
Receitas Financeiras 31/12/2017 31/12.2016

Rendimento de aplicações financeiras               50                  745
Ganho instrumento financeiro derivativo - 75
Outras receitas financeiras                   2.342               2.674

                 2.392                  3.494

Despesas Financeiras

Juros de empréstimos (5.039)               (7.163)
Perda instrumento financeiro derivativo - (106)
Custo de Captação (156)                   (166)
Juros parcelamentos (60)                   -
Outras despesas financeiras (260) (1.190)

               (5.515)             (8.625)

Variações cambiais líquidas                            71                     351

Resultado financeiro líquido (3.052) (4.780)
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Consolidado
Receitas Financeiras 31/12/2017 31/12/2016

Rendimento de aplicações financeiras                   207                  1.058
Ganho instrumento financeiro derivativo - 173
Outras receitas financeiras                  3.041                1.439

3.247 2.670

Despesas Financeiras

Juros de empréstimos (5.645)               (8.245)
Perda instrumento financeiro derivativo -               (279)
Custo de Captação (157)                   (166)
Juros de parcelamentos (72)                   -
Outras despesas financeiras (2.266) (1.991)

             (8.141)             (10.681)

Variações cambiais líquidas 65 1.502

Resultado financeiro líquido (4.828) (6.509)

21. Imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Lucro antes do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social
(CSLL) 25.804 10.842 30.977 16.588

Alíquota combinada de IRPJ e CSLL 34% 34% 34% 34%

Expectativa de crédito (despesa) de IRPJ e CSLL (8.773) (3.686) (10.532) (5.640)

Diferenças permanentes:

Equivalência patrimonial 2.516 1.613 4.708 -

Perda por dividendos desproporcionais (351) - (351) -

Outros (282) (362) (118) (447)

Efeito das empresas enquadradas no lucro presumido - - (2.530) 972

Total IR/CS no resultado do exercício (6.890) (2.435) (8.823) (5.115)

Imposto de renda e contribuição social – Corrente (5.528) (3.797) (7.386) (6.477)

Imposto de renda e contribuição social - Diferido (1.352) 1.362 (1.437) 1.362

A composição dos impostos diferidos é como se segue:

Controladora Consolidado
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31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Outras diferenças temporárias 10.148 14.124 10.148 14.124

Base de cálculo 10.148 14.124 10.148 14.124
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL 34% 34% 34% 34%

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos 3.450 4.802 3.450 4.802

22. Instrumentos financeiros

No curso normal de suas operações, a Companhia e suas controladas estão expostas a riscos de
capital, mercado – taxa de juros, taxas de câmbio, risco de crédito, risco de liquidez. A Administração
determina as estratégias a serem adotadas a cada circunstância e riscos inerentes.

Gestão do risco de capital

O Grupo administra seu capital para assegurar que as empresas que pertencem a ele possam continuar
com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes
interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do
patrimônio. A estratégia geral do Grupo não sofreu alteração. A estrutura de capital do Grupo é formada
pelo endividamento líquido (empréstimos, financeiros e debêntures) detalhados na nota explicativa no
13, deduzidos pelo caixa, saldos bancários e aplicações financeiras) e pelo patrimônio líquido do Grupo
(que inclui capital emitido, reservas, lucros acumulados e participações não controladoras, conforme
apresentado na nota explicativa n° 17).

A Administração revisa periodicamente a sua estrutura de capital. Como parte dessa revisão, a
Administração considera o custo de capital e os riscos associados a cada classe de capital.
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O índice de endividamento é calculado como a proporção de endividamento líquido sobre o patrimônio
líquido. Abaixo detalhamos o cálculo:

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Dívida (a)       39.080      46.457      44.314      53.709
Caixa e equivalentes de caixa (21.265) (3.892) (26.073) (7.404)
Dívida líquida      17.815      42.565      18.241      46.305

Patrimônio líquido (b)        35.644        4.098      46.154      11.784

Índice de endividamento, líquido      0,50      10,38        0,40        3,93

(a) A dívida é definida como empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, conforme
detalhado na nota explicativa n° 13.

(b) O patrimônio líquido inclui todo o capital e as reservas do Grupo, gerenciados como capital.

Gestão do risco da taxa de juros

Este risco decorre da possibilidade da Companhia e suas controladas vir a incorrer em perdas por conta
das flutuações nas taxas de juros.

Empréstimos e financiamentos e Debêntures

A Companhia possui empréstimos e financiamentos contratados em moeda nacional subordinados a
taxas de juros vinculadas a indexadores como o CDI, LIBOR e TJLP, conforme detalhado na nota
explicativa n° 13. O risco inerente a esses passivos surge em razão da possibilidade de existirem
flutuações nessas taxas.

Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros pós-fixados

Apresentamos, a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos empréstimos com
encargos financeiros variáveis, tais como CDI, TJLP e Libor entre outros, que descreve os riscos que
podem gerar prejuízos materiais para a Companhia e suas controladas, com cenário mais provável
(cenário base), segundo avaliação efetuada pela Administração.

Para a realização da análise de sensibilidade demonstrada no quadro a seguir, a Administração utilizou
como premissa os indicadores macroeconômicos vigentes por ocasião do encerramento do exercício,
por entender que, devido à volatilidade de mercado, o cenário provável (cenário base) seria equiparado
ao de 31 de dezembro de 2017, para aqueles empréstimos e financiamentos atrelados a taxas pós-
fixadas, consideradas para essa análise de sensibilidade como a variável de risco. Assim, a Companhia
estima no cenário base uma TJLP em 1,70%, o CDI em 6,77% e Libor em 1,67%. Já o “Cenário
possível” contempla um aumento de 25% nas taxas em questão e o “Cenário remoto” um aumento de
50%.
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Controladora

Valor
contábil

Cenário
base

Cenário Cenário
possível remoto

25% 50%
Empréstimos Indexador:
CDI + 1,54% a 4,86% 31.184 32.438 34.069 36.125
Libor + 3,5% a 3,59% 3.911 4.111 4.374 4.709

35.095 36.549 38.443 40.834

Exposição líquida 35.095 36.549 38.443 40.834
Aumento nas despesas financeiras
em relação ao cenário base - - 1.894 4.285

Consolidado

Valor
contábil

Cenário
base

Cenário Cenário
possível remoto

25% 50%
Empréstimos Indexador:
CDI + 1,54% a 4,86% 32.525 33.832 35.532 37.674
Libor + 3,5% a 3,59% 5.231 5.498 5.849 6.296

37.756 39.330 41.380 43.970

Aplicações Financeiras e Títulos e
Valores Mobiliários
Indexador:
100,92% a 102,5% CDI 444 474 514 566
Exposição líquida 37.312 38.856 40.866 43.404
Aumento nas despesas financeiras
em relação ao cenário base - 1.544 2.010 4.548

Gestão do risco de crédito

O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais,
levando a Companhia e suas controladas a incorrer em perdas financeiras. A Companhia e suas
controladas adotaram a política de apenas negociar com contrapartes que possuam capacidade de
crédito e obter garantias suficientes, quando apropriado, somente como meio de mitigar o risco de perda
financeira por motivo de inadimplência.

A base de clientes da Companhia e suas controladas apresentava certo grau de concentração em alguns
principais clientes, conforme nota explicativa n° 5. Por meio de controles internos, a Companhia e suas
controladas monitoram permanentemente o nível de suas contas a receber, o que limita o risco de contas
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inadimplentes. A Administração registra perda estimada em créditos de liquidação duvidosa para as
perdas consideradas prováveis.

Gestão do risco cambial

Esses riscos são provenientes das oscilações das taxas de câmbio sobre os saldos da carteira de
empréstimos / arrendamento mercantil em moeda estrangeira. A administração analisa o risco cambial
periodicamente considerando a expectativa de variação da moeda estrangeira e a materialidade do saldo
em aberto.

Gestão do risco de liquidez

A responsabilidade pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Administração da Companhia e suas
controladas, que elaborou um modelo apropriado de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento
das necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos.

O fluxo de realização para as obrigações assumidas em suas condições contratuais consolidadas são
apresentadas conforme quadro abaixo:

Consolidado
Acima

Instrumentos a taxa de juros Total 1 ano 2 anos de 3 anos

Empréstimos, financiamentos e debêntures 44.314 37.200 4.700 2.414
Fornecedores          6.709 6.709 - -
Parcelamento de impostos          1.536 465 314 757

Valor justo dos instrumentos financeiros

A Companhia adota a mensuração a valor justo de seus ativos e passivos financeiros. Valor justo é
mensurado a valor de mercado com base em premissas em que os participantes do mercado possam
mensurar um ativo ou passivo. Para aumentar a coerência e a comparação, a hierarquia do valor justo
prioriza os insumos utilizados na medição em três grandes níveis, como segue:

Nível 1. Mercado Ativo: Preço - Se preços cotados forem pronta e regularmente disponibilizados e se
esses preços representarem transações de mercado que ocorrem regularmente entre partes
independentes, sem favorecimento.

Nível 2. Sem Mercado Ativo: Técnica de Avaliação - Deve ser apurado utilizando-se metodologia de
avaliação/apreçamento. O objetivo da técnica de avaliação é estabelecer qual seria o preço da transação
na data de mensuração em uma troca com isenção de interesses motivada por considerações do
negócio.

Nível 3. Sem Mercado Ativo: Inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis
observáveis de mercado.
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A seguir está um resumo dos instrumentos financeiros e sua classificação:

Descrição Saldo em 31/12/2017
Valor justo em 31/12/2017

Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativos
Títulos e valores mobiliários 444 - 444 -

   Contas a receber 36.787           -  36.787               -

Passivos
   Fornecedores 6.709           -    6.709               -
   Empréstimos e financiamentos 33.746           -  37.012               -
   Debêntures 10.568           -  11.346               -

23. Cobertura de seguros

As premissas de riscos adotados, devida à sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de
demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

As apólices de seguros contratados pela Companhia e por suas controladas possuem cobertura no total de até
R$90.070 (R$81.126 em 2016) e contemplam riscos diversos relativos a edificações, instalações, equipamentos,
veículos e responsabilidade civil em geral. A vigência destas apólices de seguro é a partir de julho de 2018.

24. Compromissos

Aluguéis

A Companhia e suas controladas possuem obrigações contratuais e compromissos que incluem contratos
de aluguéis.

Os montantes estimados a serem pagos para os próximos 5 anos dos aluguéis contratados até 31 de
dezembro de 2017 são como segue:

Cronograma de
pagamento

2018 5.395
2019 5.632
2020 5.879
2021 6.137
2022 6.406
Total 29.449
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Contratos de manutenção de máquinas

No curso normal das operações, a empresa tem por prática manter contratos de manutenção de
equipamentos de alta tecnologia para uso na prestação de serviços. Alguns contratos são por prazo
indeterminado, não sendo, por isso, possível estabelecer o montante total de desembolsos futuros.

Os montantes estimados a serem pagos para os próximos 5 anos dos contratos de manutenção
contratados até 31 de dezembro de 2017 são como segue:

Cronograma de
pagamento

2018 4.482
2019 4.502
2020 4.522
2021 4.541
2022 4.561
Total 22.608

25. Transações que não envolveram caixa

A Companhia realizou transação que não gerou efeitos de caixa e que, portanto, não está refletida na
demonstração dos fluxos de caixa:

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Dividendos mínimos obrigatórios 4.492 - 4.492 -
Reversão de dividendos propostos 2.719 - 2.719 -

26. Autorização para conclusão das demonstrações financeiras

Os membros da Administração da Companhia examinaram o conjunto das demonstrações financeiras,
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, e concluíram que as referidas demonstrações
financeiras traduzem com propriedade sua posição patrimonial e financeira e as aprovam em 13 de abril de
2018.
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27. Eventos subsequentes

Aquisição de participação acionária

Em 01 de março de 2018, a Companhia adquiriu 5.387.730 (cinco milhões, trezentas e oitenta e sete mil e
setecentas e trinta) ações ordinárias da empresa Rede Brasileira de Diagnósticos S.A (“RBD”)., as quais
representam 30% do capital social.

A RBD é uma sociedade controlada pela Alliar, e tem como finalidade a concessão administrativa para
gestão e operação de serviços de apoio ao diagnóstico por imagem em uma central de imagem e onze
unidades hospitalares integrantes da rede própria da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (“SESAB”
ou “Poder Concedente”). Além da prestação de serviços de apoio ao diagnóstico por imagem, a
Companhia tem a obrigatoriedade de realizar intervenções de construção e/ou reformas de melhoria das
instalações nos setores de bioimagem das unidades hospitalares. Esta aquisição faz parte do plano de
expansão da Companhia.


