Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Relatório da Administração
A AMEPLAN - Assistência Médica Planejada Ltda., está no mercado há 28 anos, desde 27 de março de 1992, como Operadora de Planos de Saúde no segmento de Medicina de Grupo.
No ano de 2019, mesmo com um cenário econômico desfavorável, principalmente no segmento da Saúde Suplementar, conseguimos um crescimento de 4% no nosso faturamento e mantivemos a nossa carteira de beneficiários
em 123.000 vidas. Com isso nossa capacidade financeira nos permite manter até o vencimento títulos e valores mobiliários classificados em suas categorias. Foi desenvolvido um grande esforço de treinamentos sobre Atendimento
e Normativas da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar com todos nossos colaboradores, aumentamos a capacidade de pontos de atendimentos do nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente, hoje dispomos de
100 PAs, tudo para garantir um dos principais pilares da Organização que é a Excelência no Atendimento aos nossos beneficiários.
O Projeto de Gestão Profissional da AMEPLAN, implantado há mais de 10 anos, alcançou seu amadurecimento, com total profissionalização dos seus funcionários, com a marca AMEPLAN muito bem posicionada no seu segmento
e com reconhecimento das mídias e revistas especializadas e vamos avançar na Gestão em 2020, criando novas Diretorias, aperfeiçoando controles e setores e preparando-se para a implantação da Governança Corporativa.
Em 2019 merece destaque a grande evolução ocorrida na área de Riscos Assistenciais, com melhorias das Auditorias Médicas, que proporcionou sinistralidade controlada, abaixo do índice do mercado, sem perda na qualidade no
atendimento dos beneficiários e garantindo estabilidade nos nossos negócios.
Na área de Tecnologia da Informação, renovamos nosso parque de servidores e computadores, implantamos novas funcionalidades para smartphones e tablets, melhoramos a navegação do nosso site e no Portal Digital AMEPLAN,
sempre focando na comodidade dos nossos beneficiários.
Para o ano de 2020 o nosso Planejamento Estratégico prevê um crescimento de 6% na nossa base de beneficiários, e 14% no faturamento, o que mantém nossa empresa entre as grandes Operadoras de Saúde de grande porte
do mercado. Temos um grande desafio pela frente, e vamos trabalhar muito para alcançar o planejamento previsto e principalmente para consolidar a AMEPLAN Saúde, como referência na área de Saúde Suplementar, no seu
segmento, e de sermos reconhecidos no mercado pela Excelência no Atendimento.
São Paulo, 12 de março de 2020. Administração Geral Ameplan

Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Realizável
Aplicações Financeiras
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas
Aplicações Vinculadas a Provisões técnicas
Aplicações Lastreadas
Aplicações Livres
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Contraprestacões Pecuniárias
Participação dos Beneficiários em Eventos /Sinistros Indenizados
Créditos Tributários e Previdênciarios
Bens e Títulos a Receber
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
     Depósitos Judiciais e Fiscais
Imobilizado
Imóveis de Uso Próprio
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos
Imobilizado de Uso Próprio
Hospitalares / Odontológicos
Não Hospitalares / Odontológicos
Outras Imobilizações
Não Hospitalares / Odontológicos - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
Intangível

2019
142.190.184
1.415.560
140.774.624
110.198.631
31.919.319
31.919.319
–
78.279.312
13.164.836
13.164.836
–
608.387
16.802.770
30.348.285
–
–
30.284.693
9.942.823
9.884.110
58.712
2.406.817
1.884.208
522.609
17.935.053
17.935.053
63.591

TOTAL DO ATIVO

2018
128.597.883
413.344
128.184.539
94.851.555
21.070.925
20.409.809
661.116
73.780.630
16.164.859
16.164.859
–
365.355
16.802.770
31.820.907
–
–
31.689.559
10.460.166
10.399.834
60.332
2.461.180
2.015.060
446.120
18.768.213
18.768.213
131.348

172.538.468

160.418.789

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
   Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
Provisão de Prêmios / Contraprestações
Provisão de Prêmios / Contraprestação Não Ganha - PPNG
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores
de Serviços Assistenciais
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados ( PEONA )
   Débitos de Operações de Assistência à Saúde
   Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios
   Comercialização sobre Operações
   Provisões
   Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social
   Provisão para Ações Judiciais
   Tributos e Encargos a Recolher
   Empréstimos e Financiamentos a Pagar
   Débitos Diversos
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
   Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
   Provisão de Prêmios / Contraprestações
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS
    Provisões
   Provisão para Tributos Diferidos
    Tributos e Encargos a Recolher
      Tributos e Contribuições
      Parcelamento de Tributos e Contribuições
    Débitos Diversos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL
Capital Social / Patrimônio Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Reservas
   Reservas de Reavaliação
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Lucros / Prejuízos - Superavits / Déficts Acumulados ou Resultado
    Lucros do Exercício
    Lucros / Prejuízos - Superavits / Déficts Acumulados ou Resultado do Exercício Anterior
    Ajustes de Exercícios Anteriores
TOTAL DO PASSIVO

2019
122.136.438
47.009.104
47.009.104
1.792.998
12.415.626

2018
127.325.772
56.893.161
56.893.161
6.394.706
10.258.850

21.373.409
11.427.071
722.560
312.479
410.081
10.406.691
9.644.438
762.253
52.073.523
–
11.924.560
22.083.846
14.830.134
14.830.134
14.830.134
1.376.950
1.376.950
3.672.263
661.691
3.010.572
2.204.499
28.318.185
68.667.284
400.000
2.485.354
2.485.354
–
(43.234.453)
2.867.709
(46.102.162)
–
172.538.468

26.730.858
13.508.747
455.535
352.712
102.823
11.355.703
10.751.658
604.045
45.798.663
78.828
12.743.882
19.789.582
5.259.905
5.259.905
5.259.905
2.903.989
2.903.989
9.421.189
4.606.191
4.814.998
2.204.499
13.303.436
57.777.284
670.000
5.241.616
5.241.616
(1.040.529)
(49.344.935)
6.160.147
(39.459.362)
(16.045.720)
160.418.789

Demonstração dos Resultados dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)
2019
235.666.595
241.902.617
241.902.617

2018
215.176.244
221.821.169
221.821.169

(6.236.022)
(163.367.705)
(162.769.033)
(598.672)
72.298.890
1.319.438
405.189
405.189

(6.644.926)
(147.920.566)
(149.131.846)
1.211.281
67.255.678
1.199.903
278.215
278.215

  
Provisão para Perdas sobre Créditos
    Outras Desps. Operacionais de Assistência à Saúde Não Relacionadas
    com Pls. de Assistência da Operadora
RESULTADO BRUTO
Despesas de Comercialização
Despesas Administrativas
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
Imposto de Renda
Contribuição Social
RESULTADO LÍQUIDO

405.189

278.215

–
74.023.516
(13.919.193)
(46.473.008)
(9.899.414)
6.223.291
(16.122.704)
3.731.902
629.083
235.110
2.867.709

–
68.733.796
(14.943.082)
(43.241.630)
(2.287.467)
6.344.944
(8.632.411)
8.261.617
1.537.258
564.213
6.160.147

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstração dos Resultados Abrangentes dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)
Descrição
Saldos em 31/12/2017
Aumentos de Capital em Espécie
Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Lucro/Superávit /Prejuízo
Líquido do Exercício
Ajustes de Exercícios Anteriores
Saldos em 31/12/2018
Aumentos de Capital em Espécie
Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Lucro/Superávit /Prejuízo
Líquido do Exercício
Ajustes de Exercícios Anteriores
Saldos em 31/12/2019

Adiantamento
Reserva
Ajustes de
Capital Para Aumento
de
Avaliação
Social
de Capital Reavaliação Patrimonial
57.777.284
–
5.241.616 (1.040.529)
–
–
–
–

Lucros ou
Prejuízos
Acumulados
(39.459.362)
–

Total
22.519.009
–

–
–

670.000
–

–
–

–
–

–
–

670.000
–

–
–
57.777.284
10.890.000

–
–
670.000
(10.890.000)

–
–
5.241.616
–

–
–
(1.040.529)
–

6.160.147
(16.045.720)
(49.344.935)
–

6.160.147
(16.045.720)
13.303.436
–

–
–

10.620.000
–

–
(2.756.263)

–
1.040.529

–
3.242.774

10.620.000
1.527.040

–
–
68.667.284

–
–
400.000

–
–
2.485.353

–
–
–

2.867.709
–
(43.234.452)

2.867.709
–
28.318.185

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

2019
2.867.709
–
–
–
–
–
2.867.709

2018
6.160.147
–
–
–
–
–
6.160.147

2.867.709
28.677
2.839.032
2.867.709
28.677
2.839.032

6.160.147
61.601
6.098.545
6.160.147
61.601
6.098.545

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Demonstração dos Valores Adicionados - DVA - Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - DFC dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)
Descrição
ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Recebimento de Planos Saúde
(+) Resgate de Aplicações Financeiras
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
(-) Pagamento de Comissões
(-) Pagamento de Pessoal
(-) Pagamento de Pró-Labore
(-) Pagamento de Serviços Terceiros
(-) Pagamento de Tributos
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
(-) Pagamento de Aluguel
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade
(-) Aplicações Financeiras
(-) Outros Pagamentos Operacionais
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) Recebimento de Venda de Investimentos
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros
(-) Pagamentos Relativos ao Ativo Intangìvel
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
ATIVIDADE FINANCIAMENTOS
(+) Integralização de Capital em Dinheiro
(+) Outros Recebimentos de Atividades de financiamentos
(-) Pagamentos de Juros e Encargos - Empréstimos/Financiamentos/Leasing
(-) Pagamentos de Amortização de Empréstimos/Financiamentos/Leasing
(-) Outros Pagamentos de Atividades de financiamentos
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA
CAIXA - SALDO INICIAL (Conta Caixa + Conta Banco)
CAIXA - SALDO FINAL (Conta Caixa + Conta Banco)
Ativos Livres no Início do Período
Ativos Livres no Final do Período
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES

Descrição
Lucro Líquido do Período
a) Efeitos correção erros e mudanças de políticas contábeis/Ajustes de Exercícios Anteriores
b) Ganhos/perdas de conversão das Demonstrações Contábeis
c) Ganhos ou perdas atuariais (benefícios a empregados)
d) Algumas mudanças nos valores justos de instrumentos de hedge
e) Parcela de outros resultados abrangentes de coligadas/controladas
Resultado do Valor Abrangente
Destinação
Resultado do Período atribuível (DRE)
a) Participação de acionistas ou sócios não controladores - 1%
b) Aos proprietários da entidade controladora - 99%
Resultado do Período atribuível (DRA)
a) Participação de acionistas ou sócios não controladores - 1%
b) Aos proprietários da entidade controladora - 99%

2019

2018

232.473.840
161.681
107.931
(170.984.346)
(12.341.360)
(3.231.771)
(64.926)
(14.462.112)
(761.663)
(2.043.751)
(307.496)
(266.054)
(10.556.985)
(27.024.305)
(9.301.317)

212.306.413
6.461.609
4.512.939
(148.917.678)
(14.582.428)
(932.069)
(67.439)
(16.804.114)
(981.627)
(4.295.088)
(221.606)
(483.074)
(12.411.303)
(20.503.598)
3.080.937

–
–
(316.466)
–
(316.466)

211.636
(1.561.500)
(2.144.541)
(4.733)
(3.499.137)

10.620.000
–
–
–
–
10.620.000
1.002.216
413.344
1.415.560
74.193.974
79.694.872
5.500.898

670.000
–
–
–
–
670.000
251.800
161.543
413.344
69.870.689
74.193.974
4.323.285

OBSERVAÇÃO: Em conformidade com o CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deverá constar em notas explicativas
a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Fundamentação: CPC 03 - Item 22.

Descrição
1 – RECEITAS
   
1.1) Contraprestações
   
1.2) Outras Receitas
   
1.3) Reversão da Provisão de Risco
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (*)
   
2.1) Eventos / PEONA
   
2.2) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora
   
2.3) Despesas Administrativas
   
2.4) Perda / Recuperação de Valores Ativos
   
2.5) Outras Despesas Operacionais
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
   
6.1) Resultado de Equivalência Patrimonial
   
6.2) Receitas Financeiras
   
6.3) Outras
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (**)
   
8.1) Pessoal
8.1.1 – Remuneração Direta
8.1.2 – Benefícios
8.1.3 – F.G.T.S
   
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições
8.2.1 – Federais
8.2.2 – Estaduais
8.2.3 – Municipais
   
8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros
8.3.1 – Juros
8.3.2 – Aluguéis
8.3.3 – Outras
   
8.4) Remuneração de Capitais Próprios
8.4.3 – Lucros Retidos (+) / Prejuízo do Exercício (-)
8.4.4 – Participação dos Não-Controladores nos Lucros Retidos
(só p/consolidação)
(*) (inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)
(**) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7. Conforme CPC 09

Aplicações financeiras

31.12.2019

31.12.2018

Vinculadas

31.919.319

20.385.531

Não vinculadas

78.279.312

74.466.023

110.198.631

94.851.555

A sociedade possui a intenção e capacidade para manutenção desses títulos em carteira até os seus vencimentos. Encontram-se
contabilizados pelo valor da aplicação original acrescido dos rendimentos auferidos no período, que são reconhecidos no resultado
do exercício. O montante dessas aplicações é superior ao exigido pela ANS para garantia das provisões técnicas da AMEPLAN.
3.2. Contraprestações a receber
A composição do saldo das contraprestações a receber, em 31.12.2019 e 31.12.2018, por vencimento, está assim demonstrada:

31 de dezembro de 2019

2019
243.627.243
241.902.617
1.319.438
405.189
235.415.034
163.367.705
6.236.022
35.568.620
–
30.242.687
8.212.209
1.748.520
6.463.689
6.223.291
–
6.223.291
–
12.686.980
12.686.980
7.963.683
5.911.965
426.212
1.625.506
1.510.787
1.299.138
17.406
194.243
344.800
–
344.800
–
2.867.709
2.867.709

2018
223.299.287
221.821.169
1.199.903
278.215
214.837.353
147.920.566
6.644.926
36.153.017
–
24.118.845
8.461.934
1.671.940
6.789.994
6.344.944
–
6.344.944
–
13.134.939
13.134.939
3.893.603
3.220.584
230.703
442.316
2.758.630
2.558.033
3.091
197.506
322.558
–
322.558
–
6.160.147
6.160.147

–

–

31 de dezembro de 2018

Discriminação

Individual

Coletivo

Total

Individual

Coletivo

Total

A vencer

5.227.412

5.152.068

10.379.480

5.905.419

5.153.986

11.059.405

- até 30 dias

707.026

1.714.035

2.421.061

1.033.266

3.504.555

4.537.821

- entre 31 e 60 dias

174.873

171.861

346.734

232.035

254.420

486.455

- entre 61 e 90 dias

6.249

17.560

23.809

2.102

81.178

83.280

- mais de 90 dias

3.471

161.169

164.640

3.624

166.554

170.178

6.119.031

7.216.694

13.335.725

7.176.446

9.160.693

16.337.139

Vencidas:

Provisão para perdas
sobre créditos - PPSC

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Descrição
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde
Receitas com Operações de Assistência à Saúde
   Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos
   Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
(-)Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos
   Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados
   Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saude
Outras Despesas Operacionais com Planos de Assistência à Saúde
    Outras Despesas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde

1- CONTEXTO OPERACIONAL
A AMEPLAN – ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA., fundada em 27 de março de 1992, com sede na Capital do Estado de
São Paulo, tem como objetivo social a operação de planos privados de assistência médica por meio de hospitais, clínicas e laboratórios
contratados como prestadores de serviços para promover o atendimento assistencial à saúde dos beneficiários de planos individuais
ou empresariais mantidos pela Operadora.
Possui registro definitivo na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob o número 39.473-4, na modalidade de medicina de
grupo, na qualidade de operadora de grande porte.
2- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
2.1. Declaração de Conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Essas práticas contábeis compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as
orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC aprovadas e divulgadas pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS conforme plano de contas instituído pela Resolução Normativa nº 290 de 27 de
fevereiro de 2012 e alterações subsequentes.
2.2. Base de Elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto pelos ativos financeiros que são avaliados a
valor justo por meio do resultado (Nota 2.6.).
2.3. Reconhecimento da receita
A receita é mensurada com base nas contraprestações emitidas de acordo com os contratos em vigor na modalidade de cobertura
assistencial com preço pré-estabelecido e são contabilizadas em estrita obediência ao regime de competência de exercício, na data
de início da cobertura assistencial.
A parcela da receita referente aos dias a transcorrer no mês subsequente encontra-se registrada no Passivo Circulante na conta
Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas - PPCNG.
Os eventos indenizáveis são apropriados quando do conhecimento por parte da AMEPLAN dos eventos ocorridos, pelos valores das
faturas apresentadas pelos prestadores de serviços.
Para os eventos já ocorridos, porém ainda não de conhecimento da AMEPLAN, e em obediência ao regime de competência de
exercícios, é constituída a Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA, de acordo com a Nota Técnica Atuarial
aprovada pela ANS (5.12).
2.4. Uso de Estimativas
A preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de estimativas por parte da Administração da AMEPLAN que impactam
certos ativos e passivos, divulgação sobre contingências passivas, receitas e despesas no exercício demonstrado.
Ativos e Passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem valor residual do ativo permanente imobilizado,
imposto de renda e contribuição social. Uma vez que o julgamento da Administração envolve estimativas referentes à probabilidade
de ocorrência de eventos futuros, os montantes reais podem divergir dessas estimativas.
2.5. Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Sociedade e de apresentação.
2.6. Caixa e equivalente de caixa
Incluem caixa, contas bancárias e aplicações financeiras não vinculadas a ANS, com liquidez imediata e com baixo risco de variação
do valor justo, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos juros auferidos líquidos dos impostos incidentes, sendo esse rendimento
registrado no resultado do exercício.
A AMEPLAN possui ainda aplicações financeiras vinculadas à ANS, em títulos federais com baixo risco de variação do valor justo,
sendo demonstrados pelo custo acrescido dos juros auferidos e os rendimentos, líquidos dos impostos incidentes, registrados no
resultado do exercício. Essas aplicações financeiras vinculadas somente poderão ser utilizadas pela AMEPLAN com autorização
prévia da ANS e nos montantes que ultrapassarem as provisões técnicas que demandam a existência dessas aplicações.
3- ATIVO CIRCULANTE
3.1. Aplicações financeiras
A AMEPLAN possui aplicações financeiras em títulos públicos federais, Tesouro SELIC (LFT – Letras do Tesouro Nacional), vinculadas
e não vinculadas à ANS:
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4- ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
O Ativo Imobilizado compreende os imóveis, equipamentos, instalações, móveis e utensílios utilizados para a operação dos negócios
da sociedade. É demonstrado pelo custo histórico, quando aplicável é reduzido por depreciação acumulada apurada pelo método
linear, considerando a vida útil estimada desses ativos, de acordo com as taxas estabelecidas pela legislação fiscal.
5- PASSIVO CIRCULANTE
5.1. Provisões
São reconhecidas Provisões quando um evento passado gera uma obrigação legal ou implícita e existe a probabilidade de uma saída
de recursos e o valor da obrigação pode ser estimado com segurança.
O valor constituído como Provisão é a melhor estimativa do valor de liquidação no fim de cada período de relatório, levando-se em
consideração os riscos e as incertezas relacionadas à obrigação.
As provisões que envolvem processos tributários estão constituídas por valor equivalente à totalidade dos tributos em discussão
judicial, até as datas dos balanços.
5.1.1. Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar
para prestadores de serviços assistenciais em saúde
SUS

Outros

Total

A vencer até 365 dias

Vencimento

–

7.782.039

7.782.039

A vencer após 365 dias

–

–

–

Vencidos até 30 dias

–

7.085.458

7.085.458

Vencidos até 60 dias

–

3.871.940

3.871.940

Vencidos até 90 dias

–

1.564.633

1.564.633

Vencidos após 90 dias

–

785.211

785.211

27.245.760

284.128

27.529.888

Vencidos após 120 dias

27.245.760
21.373.409
48.619.169
5.1.2. Provisão de Eventos e Sinistros Ocorridos e Não Avisados – PEONA
Esta provisão tem por objetivo o reconhecimento contábil dos valores devidos aos prestadores de serviços assistenciais que ainda
não são de conhecimento da AMEPLAN. O saldo de R$ 11.427.070,75 foi constituído utilizando-se de metodologia atuarial em
atenção à regulamentação estabelecida pela ANS.
5.1.3. Provisões para Contingências
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos passivos contingentes são efetuados de acordo com os pronunciamentos
técnicos do IBRACON aplicáveis a entidades regulamentadas pela ANS e podem ser assim sumariados:
Contingências

Prováveis

Possíveis

Cíveis

508.974

842.484

Trabalhistas

253.279

80.732

762.253

923.216

2019
2.867.709

2018
6.160.147

(1.748.520)
(598.672)
–
(405.189)
6.223.291
(158.208)
(864.193)
(8.658.217)
243.032
(307.258)
(3.000.023)
(2.895.070)
(9.301.317)

(1.671.940)
(3.193.552)
–
(1.759.946)
6.365.238
(309.308)
(2.197.522)
(857.141)
365.355
(77.154)
4.011.976
(3.755.216)
3.080.938

6- COMPROMISSOS FIRMADOS COM A ANS
Consoante os termos previstos nas resoluções normativas da ANS de nº 307 de 27.12.2012 e 403 de 09.03.2016, a sociedade
apresentou à ANS um Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras – TAOEF em 11 de setembro de 2018, que vem
sendo cumprido naquilo que foi estabelecido.
7- TRIBUTOS DIRETOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
A provisão para o imposto de renda é apurada à alíquota de 15% sobre o valor do lucro tributável, mais adicional de 10% sobre o valor
do lucro tributável que exceder R$ 240.000 no exercício social. Quanto à provisão para a contribuição social sobre o lucro líquido é
apurada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, antes da dedução do encargo do imposto de renda.
8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
8.1. Capital Social
O Capital Social de R$68.667.284,00 encontra-se totalmente subscrito e integralizado.
9- OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Operadora não possui operações com partes relacionadas
10- CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício
Descrição
Depreciação e amortização
Variação das provisões técnicas
Atualização monetária, contingência e depósito judicial
Provisão para perdas sobre créditos
Rendimentos financeiros
Provisões para ações judiciais
Imposto de renda e contribuição social corrente
Outros
Créditos tributários
Custas de captação/comercialização
Redução/Aumento dos ativos
Redução/Aumento dos Passivos
Caixa gerado nas atividades operacionais
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Wallison Martins de Paula
MIBA nº 1.769

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos
Diretores e Quotistas da Ops
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.
Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis do AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA., que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira do AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA. em 31 de dezembro de 2019, 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, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos:
Outros Requisitos Legais e Regulatórios:
A Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda., por se tratar de Operadora de Plano de Saúde, deve atender e cumprir as normas
estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sendo que foram efetuados testes nos principais itens exigidos por esta
Agência Reguladora tais como: PMA – Patrimônio Mínimo Ajustado, Margem de Solvência, Constituições de Provisões e Ativos
Garantidores e não encontramos indícios de descumprimento de tais normas. Exceto à Margem de Solvência e Patrimônio mínimo
ajustado que apresentaram um déficit de aproximadamente dezoito milhões de reais sendo que foi apresentado um TAOEF - Termo
De Ajuste Econômico Financeiro à ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar em setembro de 2018 e até dez/2019 havia sido
aportado o valor de R$ 11.290.000 em vários depósitos iniciados em out/2018, já tendo sido incorporados ao capital R$ 10.890.000 e
o saldo residual de R$ 400.000 consta como AFAC, aguardando a próxima alteração contratual para ser integralizado.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor:
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 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 contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. A Agência Nacional de Saúde Suplementar através da
RN 209, de 22 de dezembro de 2009, e suas alterações, estabeleceu os critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos e
constituição de Provisões Técnicas a serem observados pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Atendendo ao disposto
na referida Resolução Normativa, o AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA. possui ativos que são suficientes para
cobrir as suas provisões decorrentes de sua operação. Os Recursos Próprios Mínimos para o período encerrado em 31 de dezembro
de 2019, estão dentro do limite do Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras – TAOEF que a sociedade apresentou
à ANS em 11 de setembro de 2018 e que vem sendo cumprido naquilo em que foi estabelecido.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, 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 contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter
em continuidade operacional. No presente encerramento a Operadora está sob os efeitos do Termo de Assunção de Obrigações
Econômico-Financeiras – TAOEF que a sociedade apresentou à ANS em 11 de setembro de 2018, que vem sendo cumprido naquilo
em que foi estabelecido. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, RJ, 31 de março de 2020.
AUDITÓR - Auditores Independentes S/C.
Augusto Cesar Carvalho Pimentel
CRC-RJ nº 3.058/O
Contador-Responsável - CRC-RJ nº 080.766/O

