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Sul América Holding S.A. 
CNPJ/MF nº 33.446.078/0001-93 

 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
Senhores Acionistas, 
 
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o relatório da administração e as 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31/12/2021. 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
(BR GAAP) que compreendem as normas da legislação societária e os pronunciamentos, interpretações e 
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
 
Em 23 de agosto de 2019, a controladora Sul América S.A. divulgou fato relevante por meio do qual 
informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou contrato para a venda de suas operações 
de automóveis e massificados. Em 30 de outubro de 2019,  a Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) previamente aprovou reorganização societária para a alienação da carteira de automóveis e 
massificados, englobando a cisão da Traditio Companhia de Seguros (nova denominação da SALIC) a 
criação de uma nova seguradora, além da transferência do acervo líquido da cisão da TRADITIO. Em 10 de 
janeiro de 2020, a SUSEP publicou portaria em que comunicava a criação da seguradora denominada Sul 
América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. (“SASAM”), investida da Companhia.  
 
Em 31 de março de 2020, foi finalizado o processo de cisão da TRADITIO e a transferência do acervo 
líquido para a SASAM. Em 10 de julho de 2020, a SASA comunicou ao mercado, que mediante a 
implementação de todas as condições precedentes, incluindo as aprovações regulatórias, foi concluída, 
nesta data, a venda das operações de seguro de automóveis e massificados do Grupo SulAmérica, incluindo 
a investida SASAM, para o Grupo Allianz.  
 
Em 2021, a Companhia apresentou lucro líquido de R$0,2 milhão na comparação com o lucro líquido de 
R$849,0 milhões, explicado principalmente pelo ganho de R$1.182,8 milhões  apurado na linha de “resultado 
na venda de ativos não correntes e outras operações” em função da participação de 52,04% na SASAM, 
objeto da transação com o Grupo Allianz.  
 
 

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. 

 

A ADMINISTRAÇÃO 
 



Sul América Holding S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Notas 2021 2020

Ativo 

Ativo circulante - 9.317       16.062         

Disponível - 106          151              

Caixa e bancos - 106          151              

Aplicações financeiras 5 7.454       14.256         

Títulos e créditos a receber - 1.757       1.655           

Créditos tributários e previdenciários 6 1.757       1.655           

Ativo não circulante - 65            203              

Títulos e créditos a receber - 1              10                

Créditos tributários e previdenciários 6 1              10                

Ativos de arrendamentos - 64            193              

Total do ativo 9.382       16.265         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(em milhares de reais)



Sul América Holding S.A.

Notas 2021 2020

Passivo 

Passivo circulante - 123               74              

Contas a pagar - 123               74              

Impostos e contribuições - 6                   18              

Outras contas a pagar - 117               56              

Passivo não circulante - 56                 180            

Contas a pagar - 56                 180            

Outras contas a pagar - 56                 180            

Patrimônio líquido 8 9.203            16.011       

Capital social 8.1 7.429            7.429         

Reservas de lucros - 1.634            8.442         

Ajustes de avaliação patrimonial - 140               140            

Total do passivo e patrimônio líquido 9.382            16.265       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(em milhares de reais)



Sul América Holding S.A.
Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(em milhares de reais)

Notas 2021 2020

Resultado de equivalência patrimonial 9 -                89.801          

Outras receitas e despesas - 224               1.142.459     

Despesas administrativas 10 (203)              (39.822)         

Despesas com tributos - (62)                (375)              

Resultado financeiro - 489               (126)              

Resultado na venda de ativos não correntes e outras operações 11 -                1.182.782     

Resultado antes dos impostos e contribuições - 224               1.232.260     

Imposto de renda 12 (20)                (279.760)       

Contribuição social 12 (12)                (103.521)       

Lucro líquido do exercício 192               848.979        

Quantidade de ações 366.939.822 366.939.822

Lucro líquido do exercício por lote de um milhão de ações 0,52              2.313,67       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(em milhares de reais)

2021 2020

Lucro líquido do período 192                   848.979       

Itens que poderão ser reclassificados para o resultado:

Ganhos / (perdas) de variação de participação acionária -                    31                

Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial -                    109              

Outros componentes do resultado abrangente -                    140              

Resultado abrangente do exercício 192                   849.119       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Sul América Holding S.A.



Sul América Holding S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(em milhares de reais)

2021 2020

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social 224                      1.232.260                

Mais

Depreciações e amortizações 20                  32                      

Juros e correção monetária de debêntures emitidas e outros empréstimos 5                    2                        

Menos

Resultado positivo de equivalência patrimonial -                 (89.801)              

Juros e variações monetárias de créditos a compensar (89)                 -                     

Lucro na venda de investimento -                 (1.182.782)         

Atividades operacionais

Variação das aplicações financeiras 6.802             (14.116)              

Variação de títulos e créditos a receber (4)                   (1.657)                

Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos -                 82                      

Juros pagos (15)                 (3)                       

Variação de contas a pagar 65                  857                    

Imposto de renda e contribuição social pagos (41)                 (384.243)            

Caixa líquido gerado/ (consumido) nas atividades operacionais 6.967                   (439.369)                  

Atividades de investimento

Compra e venda de participações societárias -                    1.302.086             

Aumento de capital -                 (347.327)            

Venda -                 1.649.413          

Caixa líquido gerado nas atividades de investimento -                       1.302.086                

Atividades de financiamento

Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada

  Integralização/aumento de capital -                    347.427                

  Redução de capital -                    (361.000)               

  Pagamento de dividendos (7.000)               (849.016)               

Outros pagamentos líquidos (12)                    (7)                          

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (7.012)                  (862.596)                  

Aumento (redução) no caixa (45)                       121                          

Caixa no início do exercício 151                      30                            

Caixa no final do exercício 106                      151                          

Aumento (redução) no caixa (45)                       121                          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(em milhares de reais)

Total das Total do

Capital Reserva Reserva reservas Lucros patrimônio

Descrição social legal estatutária de lucros acumulados líquido

Saldo em 01/01/2020 21.002        3              49                 -                52                 -                    -                  21.054              

Aumento de capital em dinheiro, conforme AGOE de 26/03/2020 230.000      -           -                -                -               -                    -                  230.000            

Aumento de capital em dinheiro, conforme AGE de 31/03/2020 117.327      -           -                -                -               -                    -                  117.327            

Aumento de capital em dinheiro, conforme AGE de 10/07/2020 100             -           -                -                -               -                    -                  100                   

Redução de capital, conforme AGE de 30/09/2020 (361.000)     -           -                -                -               -                    -                  (361.000)           

Ajuste de avaliação patrimonial -              -           -                -                -               140                   -                  140                   

Ajuste de reestruturação da TRADITIO (nova denominação da SALIC) -              -           -                -                -               -                    8.411              8.411                

Dividendos intermediários com base nos lucros acumulados, sendo R$2,31 (em reais) por 

ação, conforme ARD retificada do dia 26/11/2020 -              -           -                -                -               -                    (7.122)             (7.122)               

Lucro líquido do exercício -              -           -                -                -               -                    848.979          848.979            

Proposta para distribuição do resultado:

Reserva legal -              1.483       -                -                1.483            -                    (1.483)             -                    

Reserva estatutária -              -           907               -                907               -                    (907)                -                    

  Dividendos mínimos obrigatórios intercalares, sendo R$2,31 (em reais) por ação, conforme 

ARD retificada do dia 26/11/2020 -              -           -                -                -               -                    (212.196)         (212.196)           

  Dividendos intercalares, sendo R$2,31 (em reais) por ação, conforme ARD retificada do 

dia 26/11/2020 -              -           -                -                -               -                    (629.682)         (629.682)           

Dividendos adicionais propostos, sendo R$0,00002 (em reais) por ação -              -           -                6.000            6.000            -                    (6.000)             -                    

Saldos em 31/12/2020 7.429          1.486       956               6.000            8.442            140                   -                  16.011              

Pagamento de dividendos -              -           -                (6.000)           (6.000)          -                    -                  (6.000)               

Lucro líquido do exercício -              -           -                -                -               -                    192                 192                   

Proposta para distribuição do resultado:

  Dividendos mínimos obrigatórios intercalares, sendo R$0,00012 (em reais) por ação, 

conforme ARD do dia 25/10/2021 -              -           -                -                -               -                    (44)                  (44)                    

  Dividendos mínimos obrigatórios intermediários, sendo R$0,0026 (em reais) por ação, 

conforme ARD retificada do dia 25/10/2021 -              -           -                -                -               -                    (4)                    (4)                      

  Dividendos intermediários, sendo R$0,0026 (em reais) por ação, conforme ARD retificada 

do dia 25/10/2021 -              -           (808)              -                (808)             -                    (144)                (952)                  

Saldos em 31/12/2021 7.429          1.486       148               -                1.634            140                   -                  9.203                

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dividendos 

adicionais 

propostos

Ajustes de 

avaliação 

patrimonial

Sul América Holding S.A.
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Sul América Holding S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 

(em milhares de reais, exceto onde mencionado) 

 

1. Contexto operacional 

A SUL AMÉRICA HOLDING S.A., denominada “Companhia”, é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 
11/04/2019, domiciliada no Brasil, com sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, 7º andar, Ala Sul, Cidade Nova, na capital do 
Estado do Rio de Janeiro. A Companhia foi adquirida, em 05/07/2019, pela Saepar Serviços e Participações S.A. (“SAEPAR”), tendo 
como objeto social a administração de bens próprios e de terceiros e a participação no capital social de outras sociedades, observadas 
as disposições legais pertinentes. 

A Companhia tem como acionista principal a Sul América S.A. (SASA) com 62,44% de participação direta e 37,56% indireta, através da 
SAEPAR. A Companhia faz parte do conjunto de empresas formado pela Sul América S.A. e suas controladas, que é tratado nestas 
demonstrações financeiras pelo termo “SulAmérica”. A SASA tem como principal acionista a Sulasapar Participações S.A. 

A SASA é uma companhia de capital aberto e publicou, em 24/02/2022, no jornal Valor Econômico, suas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas resumidas e no site deste mesmo jornal suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
completas relativas ao exercício findo em 31/12/2021, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS). 

Os Administradores da Companhia informam que estas demonstrações financeiras estão sendo divulgadas em conformidade ao artigo 
294 da Lei nº 6.404/1976, com redação dada pela Lei Complementar nº182/2021, que permite as companhias fechadas com receita 
bruta anual de até R$78.000 realizar suas publicações previstas de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED.  

 

1.1. Alienação da carteira de Auto e Ramos Elementares 

Em 10 de julho de 2020, a SulAmérica comunicou ao mercado, que mediante a implementação de todas as condições precedentes, 
incluindo as aprovações regulatórias, foi concluída com sucesso, nesta data, a venda das operações de seguro de automóveis e ramos 
elementares do Grupo SulAmérica para o Grupo Allianz, que passa a detê-las e operá-las a partir desta data. Com a venda da 
investida SASAM, a Companhia, que detinha 52,04% de participação na SASAM, apurou um ganho de R$1.182.782, registrado na 
rubrica “Resultado na venda de ativos não correntes e outras operações”, após a dedução dos custos dos ativos negociados de 
R$466.632, proporcionais à sua participação na empresa alienada. As despesas com tributos sobre a operação totalizaram R$383.547 
e demais despesas associadas a venda de R$39.611. 

Em 18 de dezembro de 2020, conforme registrado em alteração contratual, as empresas do Grupo SulAmérica e do Grupo Allianz, 
partes integrantes do contrato de compra e venda das operações de automóveis e ramos elementares, decidiram conjuntamente, de 
forma definitiva e irrevogável, que nenhum ajuste de preço de compra será aplicável, concedendo liberação total e completa, e 
quitação de quaisquer obrigações relacionadas ao ajuste do preço de compra. 

2. Apresentação das demonstrações financeiras  

2.1. Base de preparação das demonstrações financeiras e declaração de 
conformidade às normas CPC 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) que 
compreendem as normas da legislação societária e os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

Não estão sendo apresentadas demonstrações financeiras consolidadas, tendo em vista o atendimento às condições previstas no item 
04 do CPC 36, destacando-se que sua controladora indireta Sul América S.A. apresenta demonstrações financeiras consolidadas. 

O Conselho de Administração autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras em reunião realizada em 28/03/2022. 
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2.2.   Moeda funcional e de apresentação 

Nas demonstrações financeiras, os itens foram mensurados utilizando a moeda do ambiente econômico primário no qual a Companhia 
atua. As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia. 

 

3. Principais práticas adotadas 

3.1. Resumo das práticas contábeis 

As práticas contábeis mais relevantes adotadas são: 

 
 O resultado das operações é apurado pelo regime de competência; e 

 Os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis após 12 meses são classificados no ativo e passivo não circulante, 

respectivamente, exceto para as aplicações financeiras que são classificadas de acordo com a expectativa de realização. 

 

3.2.  Instrumentos financeiros 

Os instrumentos financeiros são classificados e mensurados, conforme descritos a seguir: 

 
3.2.1. Mensurados ao valor justo por meio do resultado 

Os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados são contabilizados pelo valor 
justo e classificados no ativo circulante. Os rendimentos, as valorizações e desvalorizações sobre esses títulos e valores mobiliários 
são reconhecidos no resultado. 

Certos títulos e valores mobiliários podem ser classificados nesta categoria, mesmo que não sejam frequentemente negociados, 
considerando-se a estratégia de investimentos e de acordo com a gestão de riscos da Companhia.  

 

3.3. Imposto de renda e contribuição social corrente  

As provisões para imposto de renda e para contribuição social correntes são constituídas pelas alíquotas vigentes na data-base das 

demonstrações financeiras. 

 

3.4. Normas e interpretações novas e revisadas 

3.4.1. Normas internacionais (IFRS) e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas, mas ainda não efetivas em 31 de dezembro de 2021 e não adotadas 

de forma antecipada pela Companhia: 

As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto material nas demonstrações financeiras da Companhia 

ou não são aplicáveis às suas operações: 

 Classificação de passivos como circulantes ou não circulantes (alterações ao IAS 1) – Em vigor a partir de 01/01/2023; 

 Imobilizado - Receitas antes do uso pretendido (alterações ao IAS 16) – Em vigor a partir de 01/01/2022; e 

 Contratos onerosos - Custo de cumprir um contrato (alterações ao IAS 37) – Em vigor a partir de 01/01/2022. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos 

vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que 

divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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4.  Gestão de riscos 
Na atividade de gerenciamento de seus recursos próprios, a Companhia utiliza-se da estrutura de gerenciamento de riscos do grupo de 

empresas controlado pela Sul América S.A. Ademais, a Administração da Companhia entende não serem relevantes os riscos 

associados aos seus instrumentos financeiros. 

5.  Aplicações financeiras 

5.1.  Composição das aplicações financeiras 

   
2021 

 
Valor justo por meio do resultado   

Descrição 
Valor avaliado pela 

curva 
 Valor de mercado / 

contábil  Total 

Cotas de fundos de investimentos 7.454  7.454  7.454  

Cotas de fundos de investimentos não exclusivos (a) 7.454  7.454  7.454  
Subtotal 7.454  7.454  7.454  
Percentual total - contábil 

 

100,00% 100,00% 

Total     7.454  
Circulante     7.454  

 

 
    2020 

 
Valor justo por meio do resultado   

Descrição 
Valor avaliado pela 

curva 
 Valor de mercado / 

contábil  Total 

Cotas de fundos de investimentos  14.256  14.256  14.256  

Cotas de fundos de investimentos não exclusivos (a) 14.256  14.256  14.256  
Subtotal  14.256  14.256  14.256  
Percentual total – contábil 

 
100,00% 100,00% 

Total     14.256  
Circulante     14.256  

(a) A linha de cotas de fundos de investimentos não exclusivos é composta por fundos de investimentos de renda fixa. 
 

6. Créditos e débitos tributários 

Descrição 2021 2020 

Tributos a compensar/recuperar   1.757  1.655  
Créditos tributários   17   11  
Débitos tributários (16) (1) 

Total   1.758  1.665  
Circulante   1.757  1.655  
Não circulante 1    10  

A Companhia impetrou Mandado de Segurança, objetivando obter o reconhecimento judicial, no sentido de afastar a tributação pelo 

IRPJ e CSLL, incidente sobre receitas provenientes da correção com base na variação da taxa SELIC, de indébitos tributários 

apurados nos cálculos dos seus resultados fiscais. Na data de 24/09/2021, por unanimidade, o pleno do STF, sob o abrigo do 

instituto da repercussão geral, firmou o entendimento de que tais receitas não deveriam submeter-se à tributação pelas exações do 

IRPJ e CSLL. Esta manifestação do STF poderá ainda ser objeto de recursos que limitem a fruição dos benefícios por parte das 

autoras do Mandado de Segurança. O processo em que a Companhia figurou como autora no ano de 2021 registrou o benefício 

econômico proveniente da referida disputa judicial, em conformidade com a sua melhor estimativa, para a data de 31/12/2021 no 

valor de R$21. O reconhecimento do benefício econômico a que fazemos alusão neste parágrafo é decorrente da posição firmada 

pelos advogados que patrocinam estas disputas, que reputam como provável a realização do ganho, aderente às disposições 

consignadas no Ofício IBRACON Circular nº 09/2021. 

7. Partes relacionadas 

 
    Passivo Despesa 

Descrição Categoria Controladora 2021 2020 2021 2020 

Sul América Companhia de Seguro Saúde (a) (c) Ligada 
Traditio Companhia de Seguros 
(nova denominação da SALIC) 68  - - - 

Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. (b) Ligada 

Sul América Companhia de Seguro 
Saúde  - 10  - (339) 

Sul América Investimentos Gestora de Recursos 
S.A. (b) Ligada 

Sul América Investimentos 
Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A.  - 12  -  (415) 

Traditio Companhia de Seguros (nova 
denominação da SALIC) (a) (c) Ligada Saepar Serviços e Participações S.A. 1    207  - - 

Total      69  229  -  (754) 

(a) Valor referente à conta corrente, rateio e reembolso de despesas relativas à utilização de sistemas operacionais e estrutura administrativa entre empresas do grupo; 
(b)  Valor referente à taxa de administração e gestão de 0,25% sobre o valor da carteira de ativos administrados, cuja liquidação é efetuada mensalmente; e 
(c) Valor referente ao rateio de aluguel dos prédios da Nova Matriz e Pinheiros entre companhias do Grupo SulAmérica. 
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Os montantes de dividendos e juros sobre capital próprio recebidos e pagos pela Companhia, em 2021 e 2020, estão demonstrados a 

seguir: 

 
Dividendos e JCP pagos Dividendos e JCP recebidos 

  2021 2020 2021 2020 

Sulamérica S.A. - SASA 4.371  530.092  - - 
Saepar Serviços e Participações S.A. - SAEPAR   2.629   318.924  - - 
Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. - SASAM - - -   82  

Total  7.000  849.016  - 82  

 

8. Patrimônio líquido 

8.1. Capital social 

O capital social da Companhia, em 31/12/2021 e 2020, é de R$7.429, dividido em 366.939.822 ações ordinárias nominativas e sem 

valor nominal e totalmente integralizadas.  

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/03/2020, a Acionista da Companhia aprovou o aumento do capital social em 

dinheiro da Companhia no valor total de R$230.000, com a emissão de 229.026.643 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 

nominal, ao preço de emissão de R$1,0042 (em reais) por ação, calculado conforme disposto no art. 170, §1º, II da Lei nº 6.404/1976, 

passando o capital social de R$21.002 para R$251.002. 

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/03/2020, a Acionista da Companhia aprovou o aumento do capital social em 

dinheiro da Companhia no valor total de R$117.327, com a emissão de 116.830.805 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 

nominal, ao preço de emissão de R$1,0042 (em reais) por ação, calculado conforme disposto no art. 170, §1º, II da Lei nº 6.404/1976, 

passando o capital social de R$251.002 para R$368.329. 

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/07/2020, a Acionista da Companhia aprovou o aumento do capital social em 

dinheiro da Companhia no valor total de R$100, com a emissão de 80.274 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 

ao preço de emissão de R$1,25 (em reais) por ação, calculado conforme disposto no art. 170, §1º, II da Lei nº 6.40419/1976, passando 

o capital social de R$368.329 para R$368.429. 

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/09/2020, a Acionista da Companhia aprovou a redução do capital social da 

Companhia no valor total de R$361.000 sem alteração da quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, na 

forma do art. 173 da Lei nº 6.404/1976, passando o capital social de R$368.429 para R$7.429. 

 

8.2. Reserva legal 

A reserva legal é constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, até o limite de 20% do capital social, nos 

termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/1976. A constituição da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo, 

acrescido do montante de reservas de capital, exceder a 30% do capital social. 

 

8.3. Reserva estatutária 

A reserva para expansão dos negócios sociais, constituída por até 71,25% do lucro líquido apurado em cada exercício social, após as 

destinações alocadas para reserva legal, de lucros e de contingências, se for o caso, além de dividendos, não poderá exceder o 

montante do capital social. Uma vez atingido tal limite, a Assembleia Geral, por proposta dos órgãos de administração, deverá deliberar 

sobre a aplicação do excesso em aumento do capital social ou distribuição de dividendos. 

 

8.4. Ajustes de avaliação patrimonial 

A rubrica “Ajuste de avaliação patrimonial” considera, conforme legislação vigente, os efeitos decorrentes dos critérios de registro e 

avaliação dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria disponível para a venda, relativos a títulos próprios e os ganhos e 

perdas atuariais do plano de benefício definido, líquidos dos correspondentes efeitos tributários. 

 

8.5. Política de distribuição de dividendos 

O estatuto social assegura aos acionistas a distribuição de um dividendo obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido do exercício 

anual ajustado em consonância com a legislação em vigor. 
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Em 28/09/2020, foi aprovada em reunião da Diretoria da Companhia realizada naquela data, a distribuição de dividendos no montante 

de R$859.000, equivalente a R$2,34(em reais) por ação ordinária, sendo: (i) R$851.878 como dividendos intercalares com base no 

lucro apurado no balanço patrimonial de 31/08/2020; e (ii) R$7.122 como dividendos intermediários com base na conta de lucros 

acumulados, para pagamento aos acionistas a partir da presente data. 

Em 26/11/2020, foi aprovada em reunião da Diretoria da Companhia realizada naquela data, a retificação da ata da reunião de 

28/09/2020, de forma a corrigir o valor declarado a título de dividendo intercalar de R$851.878 para R$841.878, bem como o montante 

total distribuído de R$859.000 para R$849.000 e o valor por ação de R$2,34 (em reais) para R$2,31 (em reais). 

Em 25/10/2021, foi aprovada em reunião da Diretoria da Companhia realizada naquela data, a distribuição de dividendos no montante 

de R$1.000, sendo: (i) R$44 como dividendos intercalares com base no lucro apurado no balanço patrimonial de 30/09/2021, 

equivalente a R$0,00012 (em reais) por ação ordinária; e (ii) R$956 como dividendos intermediários com base na conta de lucros 

acumulados, equivalente a R$0,0026 (em reais) por ação ordinária, para pagamento aos acionistas a partir da presente data. 

 

8.6. Distribuição do resultado 

Em 31/12/2021 e 2020, a distribuição do resultado da Companhia é a seguinte: 

 

Descrição 2021 2020 

Lucro antes dos impostos e contribuições   224            1.232.260  
( - ) Impostos e contribuições            (32) (383.281) 

Lucro líquido do exercício   192               848.979  
Outros ajustes              -          1.289  

Lucro líquido após ajustes   192               850.268  

Constituição da reserva legal (5%)               -        (1.483) 
Lucro líquido ajustado    192               848.785  
Dividendos obrigatórios 

   25% do lucro líquido ajustado (a)     48                212.196  
 ( - )  dividendos antecipados imputados nos dividendos obrigatórios (b)     48                212.196  
 ( - )  dividendos antecipados não imputados nos dividendos obrigatórios    144               629.682  

Saldos dos dividendos obrigatórios propostos (c) = (a) - (b)     -      -    

Dividendos adicionais propostos              -         6.000  
Total dos dividendos propostos     -                    6.000  
Destinação: 

  Constituição de reserva estatutária     -    907  

 

9. Resultado de equivalência patrimonial 

Em 31/12/2020, o saldo de R$89.801 na rubrica “Resultado de equivalência patrimonial” corresponde ao resultado apurado pela 
investida SASAM até a data da sua venda, conforme nota 1.1. 
 

10. Despesas administrativas 

Em 31/12/2021, as Despesas Administrativas da Companhia totalizam o montante de R$203 (R$39.822 em 2020), composto 
basicamente por despesas com serviços de terceiros. A variação na rubrica deve-se às despesas relacionadas com a venda da 
operação de auto e ramos elementares, conforme nota 1.1. 
 

11. Resultado na venda de ativos não correntes e outras 
operações 

Em 31/12/2020, o saldo de R$1.182.782 na rubrica “Resultado na venda de ativos não correntes e outras operações” corresponde ao 
ganho na venda da operação de auto e ramos elementares, conforme nota 1.1.  
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12. Imposto de renda e contribuição social 

O imposto de renda e a contribuição social, calculados com base nas alíquotas oficiais, estão reconciliados para os valores 
reconhecidos nas demonstrações de resultado, conforme demonstrados a seguir: 
 

 

2021 2020 

Descrição 
 Imposto de 

renda  
 Contribuição 

social  
 Imposto de 

renda  
 Contribuição 

social  

Lucro líquido antes da provisão para imposto de renda e de contribuição social  224   224   1.232.260  1.232.260  
Despesas de imposto de renda e contribuição social às alíquotas oficiais   (56) (20) (308.065) (110.903) 

Alíquota nominal 25% 9% 25% 9% 
Correntes: 

    Adições: 
    Despesas não dedutíveis   - - (1.944) (700) 

Outras   - -   -   (3) 
Subtotal  - - (1.944)   (703) 
Exclusões: 

    Resultado positivo de equivalência patrimonial   - -  22.450    8.082  
Apuração de indébito tributário   13   8    - - 
Outras   29   3    17  - 

Subtotal 42   11    22.467   8.082  
Prejuízo fiscal e base negativa: 

    Compensações    - - 5   2  
Subtotal  - -   5    2  
Redução de incentivos fiscais 1  -  7.775  - 

Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente    (13) (9)  (279.762)   (103.522) 
Diferidos: 

    Reversão - Créditos tributários de prejuízos fiscais / base negativa    - -  (5)   (2) 
Constituição - Crédito tributário sobre diferenças temporárias  4    1  8   3  
Débitos tributários sobre atualizações de depósitos judiciais   (11)   (4)   (1) - 

Receitas / (despesas) com imposto de renda e contribuição social diferido (7) (3)   2    1  
Despesas com imposto de renda e contribuição social   (20)   (12)  (279.760)   (103.521) 
Alíquota efetiva 8,93% 5,36% 22,70% 8,40% 
Alíquota efetiva combinada   14,29%   31,10% 

 

13. Evento subsequente 

Em 23/02/2022, a controladora direta Sul América S.A. (SASA) e a Rede D’Or São Luiz S.A. (“Rede D’Or”) informaram aos seus 

respectivos acionistas e ao mercado em geral que celebraram, nesta data, após as devidas aprovações de seus Conselhos de 

Administração e opinião favorável do Conselho Fiscal da SASA, a combinação de negócios entre as companhias que será realizada 

por meio da incorporação da SASA pela Rede D’Or, nos termos dos artigos 223 a 227 da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM 

565/15, resultando (i) na extinção da SASA, que será sucedida pela Rede D’Or em todos os seus bens, direitos e obrigações; e (ii) no 

recebimento, pelos acionistas da SASA, de novas ações ordinárias de emissão da Rede D’Or em substituição às ações ordinárias ou 

preferenciais da SASA de que sejam titulares na data de consumação da Incorporação, as quais serão extintas (“Acionistas SASA”). 

Uma vez implementada a Operação, portanto, os Acionistas SASA migrarão para a base acionária da Rede D’Or, que permanecerá 

uma companhia aberta listada no Novo Mercado. A Rede D’Or, por sua vez, assumirá o controle das sociedades atualmente 

controladas, direta ou indiretamente, pela SASA. 

A Operação engloba dois líderes do mercado de saúde no Brasil, juntando a maior rede hospitalar a uma das principais seguradoras 

independentes do País. A combinação entre as Companhias baseia-se em fundamentos estratégicos para expansão e alinhamento 

dos seus ecossistemas de saúde, incluindo os negócios de saúde, odonto, vida, previdência e investimentos, em favor de todos os 

clientes, beneficiários e parceiros de negócio. 

A Operação será oportunamente submetida às aprovações das Assembleias Gerais das duas Companhias e aos órgãos reguladores 

competentes, em especial Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e Banco Central do Brasil – BCB. 
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

À Diretoria e Conselho de Administração da
Sul América Holding S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Sul América Holding S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

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

A diretoria da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.

Centro Empresarial PB 370
Praia de Botafogo, 370
6º ao 10º andar - Botafogo
22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3263-7000
ey.com.br
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Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras

A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:

•  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.



3

  •  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria.

•  Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

•  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Marcelo Felipe L. de Sá
Sócio
Contador CRC-1 RJ094644/O-0


