CNPJ: 67.839.969/0001-21

ANS 39.473-4

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A AMEPLAN - Assistência Médica Planejada Ltda, está no mercado há 29 anos, desde 27 de março de 1992, como Operadora de Planos de Saúde no segmento de Medicina de Grupo. No ano de 2020
mesmo com um cenário econômico desfavorável, no segmento da Saúde Suplementar principalmente pela pandemia da COVID-19 nosso esforço foi no sen do de conter custos e manter o faturamento,
desse modo conseguimos manter a nossa carteira de beneﬁciários em 110.021 vidas sendo 86% Planos Pessoas Jurídicas e 14% Planos Pessoas Físicas. Com isso ﬁcou for ﬁcada a nossa capacidade ﬁnanceira
em manter até o vencimento tulos e valores mobiliários classiﬁcados em suas categorias. Foi desenvolvido um grande esforço de treinamentos sobre Atendimento e Norma vas da ANS – Agência Nacional
de Saúde Suplementar com todos nossos colaboradores, implantamos plataformas de Telemedicina e aumentamos a capacidade de pontos de atendimento do nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente,
hoje dispomos de 50 PAs, tudo para garan r um dos principais pilares da Organização que é a Excelência no Atendimento aos nossos beneﬁciários.
Em 2020 mereceu 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 aos beneﬁciários e garan ndo 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.
O Projeto de Gestão Proﬁssional da AMEPLAN SAÚDE , implantado há mais de 10 anos, alcançou seu pleno amadurecimento, com total proﬁssionalização dos seus funcionários, com a marca AMEPLAN
SAÚDE muito bem posicionada no seu segmento e com reconhecimento das mídias e revistas especializadas e vamos avançar na Gestão em 2021, criando novas Diretorias, aperfeiçoando controles
principalmente na u lização de ferramentas de BI e em setores como o SAC Serviço de Atendimento ao Cliente mudando para uma plataforma mais moderna, tudo isso visando os primeiros passos para a
implantação da Governança Corpora va.
Para o ano de 2021 o nosso Planejamento Estratégico prevê um crescimento de 6% na nossa base de beneﬁciários, e 10% no faturamento, o que mantém nossa empresa entre as 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, 02 de março de 2021 | Administração Geral Ameplan Saúde
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (em reais)
ATIVO

2020

2019

ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Realizável
Aplicações Financeiras
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas
Aplicações Vinculadas a Provisões técnicas
Aplicações Livres
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Contraprestacões Pecuniárias
Créditos Tributários e Previdênciarios
Bens e Títulos a Receber
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Imóveis de Uso Próprio
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos
Hospitalares / Odontológicos
Não Hospitalares / Odontológicos
Outras Imobilizações
Não Hospitalares / Odontológicos - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
Intangível

151.075.027,60
1.885.549,30
149.189.478,30
122.218.067,82
41.193.889,09
41.193.889,09
81.024.178,73
9.488.921,06
9.488.921,06
679.719,02
16.802.770,40
33.224.825,79
33.200.583,91
9.425.479,12
9.368.386,57
57.092,55
1.709.482,83
418.976,77
21.646.645,19
21.646.645,19
24.241,88

142.190.183,83
1.415.559,96
140.774.623,87
110.198.630,87
31.919.319,32
31.919.319,32
78.279.311,55
13.164.835,81
13.164.835,81
608.386,79
16.802.770,40
30.348.284,50
30.284.693,23
9.942.822,76
9.884.110,33
58.712,43
1.884.208,37
522.608,84
17.935.053,26
17.935.053,26
63.591,27

TOTAL DO ATIVO

184.299.853,39

172.538.468,33

PASSIVO

2020

2019

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 ) - PESL
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
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
Provisão para Ações Judiciais
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
Lucros / Prejuízos - Superavits / Déficts Acumulados ou Resultado
Lucros / Prejuízos - Superavits / Déficts Acumulados ou Resultado do Exercício Anterior
Lucros / Prejuízos do Exercício

86.533.714,36
37.036.717,33
37.036.717,33
498.012,83
16.918.408,37
10.108.028,12
9.512.268,01
481.525,28
297.834,83
183.690,45
1.412.164,84
505.196,53
906.968,31
32.913.434,71
14.689.872,20
59.003.266,99
12.234.129,33
12.234.129,33
12.234.129,33
1.323.401,19
1.323.401,19
43.241.237,78
43.241.237,78
2.204.498,69
38.762.872,04
76.767.284,00
800.000,00
2.388.700,55
2.388.700,55
(41.193.112,51)
(43.084.251,41)
1.891.138,90

122.136.437,67
47.009.103,92
47.009.103,92
1.792.998,00
12.415.626,14
21.373.409,03
11.427.071,00
722.559,74
312.479,12
410.080,62
10.406.690,72
9.644.438,07
762.252,65
52.073.523,32
11.924.559,97
22.083.845,88
14.830.134,16
14.830.134,16
14.830.134,16
1.376.949,55
1.376.949,55
762.252,65
3.672.263,48
661.691,18
3.010.572,30
2.204.498,69
28.318.184,78
68.667.284,00
400.000,00
2.485.353,70
2.485.353,70
(43.234.452,92)
(46.102.162,05)
2.867.709,00

TOTAL DO PASSIVO

184.299.853,39

172.538.468,33

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 obje vo 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 man dos pela Operadora. Possui registro deﬁni vo 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 prá cas contábeis adotadas no Brasil. Essas prá cas contábeis
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações
técnicas emi das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC aprovadas e divulgadas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS conforme plano de contas ins tuído pela Resolução Norma va 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 a vos 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 emi das 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 cons tuída 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 Es ma vas
A preparação das demonstrações ﬁnanceiras requer a adoção de es ma vas por parte da Administração da AMEPLAN que impactam
certos a vos e passivos, divulgação sobre con ngências passivas, receitas e despesas no exercício demonstrado. A vos e Passivos
signiﬁca vos sujeitos a essas es ma vas e premissas incluem valor residual do a vo permanente imobilizado, imposto de renda e
contribuição social. Uma vez que o julgamento da Administração envolve es ma vas referentes à probabilidade de ocorrência de
eventos futuros, os montantes reais podem divergir dessas es ma vas.
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 tulos 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 u lizadas pela AMEPLAN com autorização prévia da ANS e nos
montantes que ultrapassarem as provisões técnicas que demandam a existência dessas aplicações.

2020
212.950.085,64
219.656.529,41
219.656.529,41
(6.706.443,77)
(142.825.761,74)
(137.631.149,59)
(7.109.414,89)
1.914.802,74
70.124.323,90

2019
235.666.594,60
241.902.616,75
241.902.616,75
(6.236.022,15)
(163.367.704,86)
(162.769.033,00)
(598.672,00)
72.298.889,74

3- ATIVO CIRCULANTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

DESCRIÇÃO

CAPITAL
SOCIAL

ADTO PARA
AUMENTO DE
CAPITAL
670.000

RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

AJUST. AVAL.
PATRIMONIAL

LUCROS OU
PREJ.
ACUMULADOS

TOTAL

SALDOS EM 31/12/2018

57.777.284

5.241.616

(1.040.529)

(49.344.935)

13.303.436

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

10.890.000
68.667.284

(10.890.000)
10.620.000
400.000

(2.756.263)
2.485.354

1.040.529
-

3.242.774
2.867.709
(43.234.453)

10.620.000
1.527.040
2.867.709
28.318.185

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 31/12/2020

8.100.000
76.767.284

(8.100.000)
8.500.000
800.000

(96.653)
2.388.701

150.202
1.891.139
(41.193.113)

8.500.000
53.548
1.891.139
38.762.872

-

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA | DFC DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
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

EXERCICIO 2020

EXERCICIO 2019

223.282.559
927.467
306.011
(149.681.880)
(13.069.992)
(5.820.864)
(63.132)
(12.774.872)
(1.186.034)
(2.291.009)
(211.700)
(84.888)
(9.918.904)
(37.336.579)
(7.923.817)

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)

(106.194)
(106.194)

(316.466)
(316.466)

8.500.000
8.500.000

10.620.000
10.620.000

469.989

1.002.216

1.415.560
1.885.549

413.344
1.415.560

79.694.872
82.909.728
3.214.857

74.193.974
79.694.872
5.500.898

RESULTADO LÍQUIDO

1.027.286,04
416.162,66
416.162,66
416.162,66
71.567.772,60
(13.194.249,68)
(58.251.299,27)
2.328.089,87
2.450.313,52
404.804,87
154.369,75
1.891.138,90

1.319.437,79
405.188,86
405.188,86
405.188,86
74.023.516,39
(13.919.192,81)
(46.473.008,03)
(9.899.413,80)
3.731.901,75
629.082,81
235.109,81
2.867.709,13

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
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 - 0%
b) Aos proprietários da entidade controladora - 100%
Resultado do Período atribuível (DRA)
a) Participação de acionistas ou sócios não controladores - 0%
b) Aos proprietários da entidade controladora - 100%

31/12/2020
1.891.139
1.891.139

31/12/2019
2.867.709
2.867.709

1.891.139
1.891.139
1.891.139
1.891.139

2.867.709
28.677
2.839.032
2.867.709
28.677
2.839.032

DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS | DVA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
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

EXERCÍCIO 2020
221.099.978
219.656.529
1.027.286
416.163
207.103.834
142.825.762
6.706.444
43.050.047
14.521.581
13.996.144
1.773.557
12.222.587
3.580.536
3.580.536
15.803.123
15.803.123
12.616.021
9.603.847
780.249
2.231.924
1.114.638
949.802
18.770
146.066
181.326
181.326
1.891.139
1.891.139
-

EXERCÍCIO 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
-

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 es mado com segurança. O valor cons tuído como Provisão é a melhor es ma va 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 cons tuídas 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
Vencim ento

SUS

Outros

Total

4.374.953

4.374.953

A vencer até 365 dias

-

A vencer após 365 dias

-

-

-

Vencidos até 30 dias

-

2.638.127

2.638.127

Vencidos até 60 dias

-

1.068.813

1.068.813

Vencidos até 90 dias

-

151.629

151.629

Vencidos após 90 dias

-

66.594

66.594

29.152.538

1.807.912

30.960.450

29.152.538

10.108.028

39.260.566

Vencidos após 120 dias

5.1.2. Provisão de Eventos e Sinistros Ocorridos e Não Avisados – PEONA
Esta provisão tem por obje vo o reconhecimento contábil dos valores devidos aos prestadores de serviços assistenciais que ainda
não são de conhecimento da AMEPLAN. O saldo de R$ 9.512.268,01 foi cons tuído u lizando-se de metodologia atuarial em
atenção à regulamentação estabelecida pela ANS.
5.1.3. Provisões para Con ngências
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos passivos con ngentes são efetuados de acordo com os pronunciamentos
técnicos do IBRACON aplicáveis a en dades regulamentadas pela ANS e podem ser assim sumariados:

Contingências

Prováveis

Possíveis

Cíveis

535.313

886.001

Trabalhistas

371.655

152.201

906.968

1.038.202

5.2. Relatório Técnico Atuarial - Teste de Adequação do Passivos (TAP) - 2020
De acordo com Resolução Norma va nº 435/2018, as operadoras de planos de assistência à saúde com mais de 100.000 (cem mil)
beneﬁciários na data-base do encerramento do exercício social, a par r do exercício do ano de 2020, inclusive, devendo elaborar o
TAP u lizando métodos esta s cos e atuariais com base em considerações realistas para es mar o valor presente esperado dos

obrigatório o reconhecimento de eventuais deﬁciências apuradas nos resultados. Nos termos da RN n° 435/2018 a AMEPLAN SAÚDE

3.1. Aplicações ﬁnanceiras
A AMEPLAN possui aplicações ﬁnanceiras em tulos públicos federais, Tesouro SELIC (LFT– Letras do Tesouro Nacional), vinculadas e

realizou em 31-12-2020 o Teste de Adequação do Passivo Total cujo resultado não apresentou insuﬁciência.

não vinculadas à ANS:

6- COMPROMISSOS FIRMADOS COM A ANS

Aplicações financeiras

31/12/2020

31/12/2019

Vinculadas

41.193.889

31.919.319

Não vinculadas

81.024.179

78.279.312

122.218.068

110.198.631

Consoante os termos previstos nas resoluções norma vas 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 sociedade possui a intenção e capacidade para manutenção desses tulos em carteira até os seus vencimentos. Encontram-se

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

contabilizados pelo valor da aplicação original acrescido dos rendimentos auferidos no período, que são reconhecidos no resultado

valor do lucro tributável que exceder R$ 240.000 no exercício social. Quanto à provisão para a contribuição social sobre o lucro

do exercício. O montante dessas aplicações é superior ao exigido pela ANS para garan a das provisões técnicas da AMEPLAN.
3.2. Contraprestações a receber

líquido é apurada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, antes da dedução do encargo do imposto de renda.
8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A composição do saldo das contraprestações a receber, em 31.12.2020 e 31.12.2019, por vencimento, está assim demonstrada:

8.1. Capital Social
O Capital Social de R$76.767.284,00 encontra-se totalmente subscrito e integralizado. Tendo ainda R$ 800.000,00 registrado em

31 de dezembro de 2020
Discriminação
A vencer

Individual
4.647.083

Coletivo
3.099.616

Total
7.746.699

31 de dezembro de 2019
Individual
5.227.412

Coletivo

conta de AFAC, que será subscrito e incorporado ao Capital na Próxima Alteração Contratual.

Total

9- OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

5.152.068 10.379.480

Vencidas:
- a té 30 di a s

314.290

1.177.604

1.491.894

707.026

1.714.035

2.421.061

- entre 31 e 60 di a s

55.412

126.734

182.146

174.873

171.861

346.734

- entre 61 e 90 di a s

599

69.356

69.956

6.249

17.560

23.809

560.429

562.364

3.471

161.169

164.640

5.033.740 10.053.059

6.119.031

- ma i s de 90 di a s

Provi s ã o pa ra perda s
s obre crédi tos - PPSC

A Operadora não possui operações com partes relacionadas.
10- CONCILIAÇÃO ENTRE O LUCRO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.935
5.019.319

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

5.1. Provisões

ﬂuxos de caixa que decorram do cumprimento dos contratos de planos de saúde na modalidade de pré-pagamento, não sendo

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (em reais)
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 - PESL
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados - SUS
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados PEONA - PESL
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados PEONA - SUS
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

5- PASSIVO CIRCULANTE

-3.709

-560.429

-564.137

-9.720

5.015.610

4.473.311

9.488.921

6.109.311

7.216.694 13.335.725
-161.169

-170.889

7.055.525 13.164.836

2020
Lucr o Líquido do Exe r cício

2019

1.891.139

2.867.709

Depreciação e amortização

(1.773.557)

(1.748.520)

V ariação das provisões técnicas

(1.914.803)

(598.672)

De s cr ição

A tualização monetária, contigência e depósito judicial

-

Provisão para perdas sobre créditos

(416.163)
3.580.536

(405.189)

4- ATIVO NÃO CIRCULANTE

Rendimentos f inanceiros

Imobilizado

Provisões para ações judiciais

(144.716)

(158.208)

O A vo Imobilizado compreende os imóveis, equipamentos, instalações, móveis e utensílios u lizados para a operação dos negócios

Imposto de renda e contribuição social corrente

(559.175)

(864.193)

da sociedade. É demonstrado pelo custo histórico, quando aplicável é reduzido por depreciação acumulada apurada pelo método

Outros

(12.649.010)

(8.658.217)

linear, considerando a vida ú l es mada desses a vos, de acordo com as taxas estabelecidas pela legislação ﬁscal.

Créditos Tributários

Teste de Recuperabilidade

Custas de captação/comercialização

A Operadora realizou teste de Recuperabilidade (“Impairment”) do A vo no Exercício de 2020, não tendo sido necessário nenhum

Redução/A umento dos ativos

2.876.541

(3.000.023)

reconhecimento de perda relacionada aos seus A vos.

Redução/A umento dos passivos

1.357.802

(2.895.070)

(7.923.817)

(9.301.317)

53.978

Caixa ge r ado nas atividade s ope r acionais

ALI HUSSEIN IBRAHIN TAHA
Sócio Administrador - Representante Legal
CPF: 075.897.168-04

OSVALDO CATHARINO MORENO
CRC-1SPP074832/O-5

(226.390)

6.223.291

243.032
(307.258)

WALLISSON MARTINS DE PAULA
MIBA nº 1.769

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores e Quo stas da OPS
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA., que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respec vas demonstrações do resultado, dos ﬂuxos de caixa, do valor adicionado e das
mutações do patrimônio líquido para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas explica vas, incluindo o
resumo das principais polí cas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e ﬁnanceira da AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho
de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as prá cas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às en dades 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 in tulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à En dade, de acordo com os princípios é cos relevantes previstos no
Código de É ca Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emi das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades é cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria ob da 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, Cons tuições de Provisões e A vos
Garan dores 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 (insuﬁciência reduzida para aproximadamente
quatro milhões de reais, em 2020) sendo que foi apresentado um TAOEF - Termo De Ajuste Econômico Financeiro à ANS - Agência
Nacional de Saúde Suplementar em setembro de 2018, o mesmo foi prorrogado até 02/09/2021, havia sido aportado o valor de
R$ 19.790.000 em vários depósitos iniciados em out/2018, já tendo sido incorporados ao capital R$ 18.990.000 e o saldo residual de
R$ 800.000 consta como AFAC, aguardando a próxima alteração contratual para ser integralizado.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos obje vos 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 emi r relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garan a 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 perspec va 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 ce cismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Iden ﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-mente 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 obje vo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da En dade.
• Avaliamos a adequação das polí cas contábeis u lizadas e a razoabilidade das es ma vas contábeis e respec vas divulgações feitas
pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con nuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria ob das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁca va em
relação à capacidade de con nuidade operacional da En dade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respec vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modiﬁcação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria ob das até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a En dade a não mais se manter em con nuidade 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, tendo o
mesmo sido prorrogado até 02/09/2021.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-ções e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa vel com o obje vo 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 signiﬁca vas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁca vas nos controles internos que iden ﬁcamos
durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, RJ, 26 de março de 2021.
AUDITÓR - Auditores Independentes S/C.
CRC-RJ nº 3.058/O

Augusto Cesar Carvalho Pimentel
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