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Vision Med Assistência Médica Ltda.
CNPJ/MF nº 01.518.211/0001-83
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Quotistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Vision Med Assistência Médica Ltda., referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores 
Independentes. Contexto macroeconômico: O ano de 2020 foi marcado pelos efeitos adversos da pandemia de Covid-19 sobre a economia 
brasileira: o PIB totalizou R$7,4 trilhões, com uma retração de 4,1%, em relação ao exercício anterior. Desde 1990, essa é maior queda do 
nível de atividade econômica no País, refletindo numa redução real do PIB per capita de 4,8%, que atingiu o valor de R$35.172 em 2020. Com 
exceção da Agropecuária, que cresceu 2,0%, os demais setores apresentaram queda: a Indústria de 3,5% e o de Serviços de 4,5%. A Despesa 
de Consumo das Famílias apresentou uma redução de 5,5% em relação a 2019, causada principalmente pelo piora do mercado de trabalho, 
particularmente afetado pelas medidas de contenção ao contágio pela Covid-19. Setor de assistência médica e odontológica: De acordo com 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o setor encerrou o ano de 2020 com 47.615.162 beneficiários de planos de saúde, o que 
representa um aumento de 1,24% em comparação a 2019. No segmento odontológico, o resultado foi também positivo com o crescimento de 
4,5% em relação ao ano anterior, com um total de 27.023.121 beneficiários. Atuação da Vision Med: No ano de 2020, a Vision Med alcançou 
receitas de R$1,1 bilhão obtida nas operações de produtos de assistência médica e odontológica junto, principalmente, ao segmento de planos 
de saúde coletivos empresariais, em especial para pequenas e médias empresas. As despesas administrativas atingiram o valor de R$132,5 
milhões e as comerciais de R$70,2 milhões em 2020. Como resultado, a Vision Med obteve um lucro de R$42 milhões no exercício. Esse 
resultado foi alcançado mesmo diante do cenário de crise econômica que afetou o País em 2020. A Vision Med manteve o trabalho de retenção 
de clientes e de manutenção da carteira. Desta forma, a empresa fechou o período com 345.014 beneficiários em sua carteira de planos de saúde 
e odontológicos. Mercado de Plano de Saúde Coletivo por Adesão: A partir de dezembro de 2020, a Vision Med voltou a investir no mercado 
de planos coletivos por adesão. Em parceria com a administradora Supermed, a operadora passou a oferecer seis produtos de sua carteira no Rio 
de Janeiro para pessoas vinculadas a diversas entidades de classe. Nova Sede: A Vision Med, depois de 25 anos no Maracanã, firmou acordo 
para mudança de sua sede para Barra da Tijuca, onde vai contar com uma moderna estrutura e localização estratégica na Avenida Armando 
Lombardi, uma das principais vias do bairro. O objetivo é ampliar a sua infraestrutura física, fornecendo mais comodidade e conveniência para 
funcionários, clientes e parceiros. No decorrer dos últimos anos, a Zona Oeste vem se tornando um importante mercado para planos de saúde e 
odontológicos. Com a mudança, a Vision Med se posiciona estrategicamente na região, aumentando a visibilidade da marca e se aproximando 
de potenciais clientes. Política de destinação de lucros: A Empresa não pretende realizar distribuição de lucros. Reorganizações Societárias 
e/ou alterações de controle direto ou indireto: A reorganização societária pode ser realizada de diversas formas, de acordo com a finalidade 
pretendida pela sociedade e seus sócios, dependendo da estratégia de negócios, tais como operações de fusão, cisão ou incorporação, o que não 
foi realizado pela Empresa no ano de 2020. Principais investimentos realizados: Apesar das adaptações necessárias ao novo ambiente de 

negócios, fruto das restrições impostas pela pandemia e das novas formas de relacionamento com colaboradores, clientes, prestadores e parceiros, 
a Vision Med manteve a resiliência em seus investimentos e projetos. Cerca de R$3 milhões foram despendidos em frentes voltadas a melhorias 
na operação e governança. Merece destaque, a contratação de uma Plataforma de Telemedicina, que proporcionou um atendimento de segurança, 
acolhimento e conforto a todos os beneficiários, nesse período de riscos iminentes, principalmente para os idosos e pessoas com algum tipo de 
comorbidade. Destacamos ainda, o trabalho do Comitê Digital que promoveu a renovação do APP e o desenvolvimento de novos serviços para 
os clientes sobre esta plataforma, além do lançamento do atendimento via WhatsApp com as primeiras experiências utilizando a tecnologia de 
chatbots. A empresa aproveitou também a oportunidade de reforçar a presença de sua marca nas Redes Sociais, divulgando informações de 
interesse público seja através do Instagram, Facebook, LinkedIn, Blog e do Portal Corporativo (www.goldencross.com.br). A venda para a 
média e pequena empresa (MPE) é 100% online, com a uma nova versão do sistema implementada em 2020. A empresa continua observando 
e cumprindo todas as obrigações legais e deu os primeiros passos para adequação plena de seus processos à Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). A mudança em curso para uma sede mais moderna neste momento, reflete a renovação do espírito empreendedor da alta administração e 
se cristaliza com o aporte em equipamentos de tecnologia da informação e telecomunicações no estado da arte, em um investimento da ordem de 
R$ 16 Milhões, que prepara a empresa para saltos cada vez maiores. Indicadores de Qualidade e Relacionamento com a Rede Referenciada: 
Além dos projetos e desafios acima mencionados é importante destacar o apoio e comprometimento da Administração com o desenvolvimento 
constante de processos de qualidade no atendimento aos clientes, corroborados por indicadores positivos no Índice Geral de Reclamações (IGR), 
Monitoramento do Risco Assistencial, Monitoramento da Garantia de Atendimento e no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). 
Importante destacar também os dados relacionados ao Ressarcimento ao SUS no qual a Vision Med apresenta um elevado índice de adimplência, 
bem como a regularidade nos pagamentos à ampla rede referenciada em todo o território nacional. Perspectivas: Para 2021, a Vision Med seguirá 
com a política de investimento em novas tecnologias para garantir a melhor relação com o canal de vendas, a rede prestadora e os seus clientes, 
garantindo também sua rentabilidade, revigorada pelas potencialidades de sua nova sede. A empresa também seguirá buscando o estabelecimento 
de novas parcerias estratégicas. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras da Vision Med estão majoritariamente dedicadas às reservas 
técnicas e serão levadas ao vencimento. Investimento em sociedades controladas: Em 2020, a Empresa aumentou o investimento nas sociedades 
controladas Orion Promoções e Representações Ltda., AP Areal Participações Ltda. e Assistência Médica Global – Ameg Ltda. mediante 
aquisição de quotas das respectivas sociedades. Sendo assim, encerrado mais um período fiscal, a Vision Med renova os compromissos com a 
pontualidade e um bom atendimento e agradece a todos os seus clientes, fornecedores, parceiros de negócios e colaboradores, pela dedicação, 
comprometimento e empenho. Agradecemos também as entidades governamentais e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
Rio de Janeiro, 25 de março de 2021. A Administração.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

 (Em milhares de reais)
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Vision Med Assistência Médica Ltda. (doravante denominada Vision Med e Empresa), que foi 
constituída em 25 de setembro de 1996, possui autorização da ANS para realizar as operações previstas no contrato social da Empresa, que tem 
como objeto social o desenvolvimento, a administração e a comercialização de planos de saúde para cobertura médica, hospitalar e odontológica, 
a serem prestadas por terceiros aos contratantes desses planos. A Vision Med tem atuação nas principais capitais do país, para atendimento dos 
seus clientes. No ano de 2020 a empresa alterou sua sede social, antes localizada na Rua Morais e Silva, 40 - Maracanã - RJ, para a Avenida 
Armando Lombardi, 400 - Lojas 101, 102, 103 parte e 104 - Barra da Tijuca - RJ. Neste mesmo ano reduziu o Capital Social mediante absorção 
de parte dos prejuízos acumulados, em razão de perdas irreparáveis de anos anteriores. A Vision Med é controladora direta das sociedades Orion 
Promoções e Representações Ltda., AP Areal Participações Ltda. e Assistência Médica Global - AMEG Ltda. Em 2020, a Empresa aumentou o 
investimento na Orion Promoções e Representações Ltda., mediante cessão e transferência de quotas pelo sócio. Em 2020, a Empresa aumentou 
o investimento na AP Areal Participações Ltda., no montante de R$ 1.412, sendo R$1.204, através de subscrição e integralização de novas quo-
tas e R$207, mediante cessão e transferência de quotas por sócio. Ocorreu redução do valor do investimento relacionado a Assistência Médica 
Global - Ameg Ltda., no valor de R$66, mediante absorção de parte dos prejuízos acumulados na controlada e aumento do valor do investimento 
com novas quotas subscritas, no valor de R$70.
NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABEIS: 2.1. Base de preparação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Empresa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram autorizadas para emissão pela diretoria em 25 de março de 
2021. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas esti-
mativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram baseadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demons-
trações financeiras individuais e consolidadas. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do 
ativo imobilizado e de sua recuperação pelas operações, análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para ações judiciais. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Empresa revisa suas estimativas e premissas, 
pelo menos, anualmente. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicável às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que com-
preendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que foram aprovados por essa autarquia, sendo apresentadas 
segundo critérios estabelecidos pela Resolução Normativa nº 435/2018. A Administração considera que a Companhia e suas controladas possuem 
recursos para garantir a continuidade de seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas foram preparadas com base nesse princípio de continuidade. 2.2. Base de consolidação: As demonstrações financeiras consolida-
das são compostas pelas demonstrações financeiras da Vision Med e de suas controladas Orion Promoções e Representações Ltda., por meio da 
participação de 99,99% do capital social, Ap Areal Participações Ltda., por meio da participação de 99,99%, e Assistência Médica Global - 
AMEG Ltda., por meio da participação de 99,67%, as controladas foram integralmente consolidadas a partir da data de aquisição e as suas de-
monstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2020, foram auditadas por nossos auditores independes. O processo de consolidação das contas 
patrimoniais e de resultado corresponde a soma dos saldos das contas do ativo, passivo, receitas e despesas das empresas, segundo a natureza de 
cada saldo, complementado pelas eliminações (i) da participação no capital, reservas e resultados acumulados mantidos entre as empresas; e (ii) 
dos saldos de contas correntes e outros saldos integrantes do ativo e/ou passivo mantidos entre as empresas. 2.3. Instrumentos financeiros - 
reconhecimento inicial e mensuração subsequente: 2.3.1. Ativo financeiro: Ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor 
justo por meio do resultado e como recebíveis. A empresa e suas controladas determinam a classificação dos seus ativos financeiros no momento 
do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicial-
mente ao valor justo, acrescidos, no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam 
diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os principais ativos financeiros da Empresa e suas controladas incluem caixa e equivalen-
tes de caixa, aplicações financeiras e contraprestações pecuniárias a receber. 2.3.1.1. Caixa e equivalentes de caixa: São mantidos com a finali-
dade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. O saldo de caixa e equivalentes de caixa classi-
ficados pela Empresa e suas controladas se referem aos valores mantidos em caixa, aplicação financeira de conversibilidade imediata e saldos 
positivos mantidos em contas correntes bancárias. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa 
quando tem vencimento de curto prazo; por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. 2.3.1.2. Aplicações financeiras: Se 
encontram classificadas como ativos financeiros mantidos para negociação, sendo, portanto, apresentadas no balanço patrimonial a valor justo, 
com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado. A referida classificação se deve, basicamente, ao fato da 
intenção da Administração da Empresa em negociar as aplicações financeiras na medida em que houver necessidade de recursos para liquidação 
de suas obrigações. 2.3.1.3. Contraprestações pecuniárias a receber: Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos represen-

tativos desses créditos. As receitas com as contraprestações são apropriadas pelo valor correspondente ao rateio diário - pro rata dia - do período 
de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro dia de cobertura. A provisão para perdas sobre créditos de contraprestações pecu-
niárias a receber é constituída sobre valores a receber de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias, para planos coletivos, e há mais 
de 60 dias, para planos individuais. A Administração da Empresa revisa periodicamente o critério de constituição da perda para adequá-la à 
evolução da inadimplência de sua carteira. 2.3.2. Redução do valor recuperável de ativos financeiros: A Administração da Empresa e de suas 
controladas avalia na data das demonstrações financeiras se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos 
financeiros, não é recuperável. Um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, é considerado como não recuperável se, e somente se, houver 
evidência objetiva de ausência de realização como resultado de um ou mais eventos que tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do 
ativo (um evento de perda incorrido) e este evento de perda tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou do grupo de 
ativos financeiros, que possa ser razoavelmente estimado. 2.3.3. Passivo financeiro: Passivos financeiros são avaliados a valor justo por meio do 
resultado ou como empréstimos e financiamentos, conforme o caso. A Empresa e suas controladas determina a classificação dos seus passivos 
financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Os principais passivos financeiros da Empresa e suas controladas incluem contas a pagar 
a fornecedores decorrentes dos atendimentos feitos aos clientes e empréstimos e financiamentos. 2.3.3.1. Contas a pagar a fornecedores: As 
contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, 
sendo classificadas como passivo circulante em função do pagamento ser devido no período de até um ano. Tais obrigações são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.3.3.2. Empréstimos e financiamentos: Após reconhecimento inicial, emprés-
timos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. 
Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortiza-
ção pelo método da taxa de juros efetivos. 2.3.4. Instrumentos financeiros - apresentação líquida: Ativos e passivos financeiros são apresentados 
líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se 
houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.3.5. Valor justo de instrumentos financeiros: O 
valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base nos preços de 
compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação. O valor justo de instrumentos 
financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações 
recentes de mercado (com isenção de interesses), referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar, análise de fluxo de caixa des-
contado ou outros modelos de avaliação. 2.4. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo prazo são 
atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de 
curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas to-
madas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos 
de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e 
na melhor estimativa da Administração, concluiu-se que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em 

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
ATIVO Nota 2020 2019 2020 2019
Ativo circulante 154.431 138.977 159.705  144.433 
Disponível 4 624 745 949 936 
Realizável 153.807  138.232 158.756  143.497 
Aplicações financeiras 5  113.803  104.927 113.803 104.927 
Aplicações garantidoras das provisões técnicas 112.705  103.776 112.705 103.776 
Aplicações livres  1.098  1.151 1.098  1.151 
Créditos de operações com planos de assistência à saúde 32.542  23.067 32.542 23.067 
Contraprestações pecuniárias a receber 6 15.823  23.010 15.823 23.010 
Participação de beneficiários em eventos indenizáveis 114  57 114 57 
Outros Créditos de operações de assistência a saúde 16.605 - 16.605 - 
Créditos tributários e previdenciários 7 443  3.463 578  3.594 
Bens e títulos a receber 8  6.900  6.575 11.714 11.709 
Despesas antecipadas 119 200 119 200 
Ativo não circulante 736.473  702.412 735.892 702.802 
Realizável a longo prazo 353.616  346.083 353.616 346.083 
Créditos tributários previdenciários 7 - - - - 
Ativo fiscal diferido 9  64.821  75.405 64.821 75.405 
Depósitos judiciais e fiscais 17  268.090  252.219 268.090 252.219 
Outros créditos a receber a longo prazo 8 20.705  18.459 20.705 18.459 
Investimentos 10 368.911  351.578 138.930 164.600 
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial 368.911  351.578 138.930 164.600 
Participações em outras sociedades 368.911  351.578 138.930 164.600 
Imobilizado 11 13.875  4.479 55.917  4.479 
Imobilizado de uso próprio 13.875  4.479 55.917  4.479 
Não hospitalares/odontológicos 13.875  4.479 55.917  4.479 
Intangível 12 71 272 187.429 187.640 
Total do ativo 890.904  841.389 895.597 847.235 

Controladora Consolidado
PASSIVO Nota 2020 2019 2020 2019
Passivo circulante 342.262  378.859 346.167 380.490 
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 13 281.185  298.487 281.185 298.487 
Provisões de contraprestações 28.479  29.602 28.479 29.602 
Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG 27.850  28.999 27.850 28.999 
Provisão para remissão 629 603 629 603 
Provisão de eventos a liquidar para o SUS 15.894  18.038 15.894 18.038 
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais 122.260  122.886 122.260 122.886 
Provisão de eventos ocorridos e não avisados - PEONA 114.552  127.961 114.552 127.961 
Débitos de operações de assistência à saúde 7.995  6.567 7.995  6.567 
Receita antecipada de contraprestações 4.539  3.219 4.539  3.219 
Comercialização sobre operações 3.456  3.348 3.456  3.348 
Tributos e encargos sociais a recolher 15 11.198  9.776 14.940 10.870 
Tributos e contribuições 8.916  7.532 12.562  8.077 
Parcelamento de tributos e contribuições 2.282  2.244 2.378  2.793 
Empréstimos e financiamentos a pagar 16 13.341  10.600 13.341 10.600 
Débitos diversos 18 28.543  53.429 28.706 53.966 
Passivo não circulante 332.774  288.615 333.562 292.210 
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 13 18.942  24.965 18.942 24.965 
Provisão para remissão 220 289 220 289 
Provisão de eventos a liquidar para o SUS 18.722  24.676 18.722 24.676 
Provisões 207.951  203.725 207.751 203.725 
Provisões para tributos diferidos 9 353  2.828 353  2.828 
Provisões para ações judiciais 17 207.398  200.897 207.398 200.897 
Tributos e encargos sociais a recolher 15 6.471  8.602 7.259  9.019 
Parcelamento de tributos e contribuições 6.471  8.602 7.259  9.019 
Empréstimos e financiamentos 16 11.549  2.108 11.549  2.108 
Débitos diversos 18 88.061  49.215 88.061 52.393 
Patrimônio líquido 215.868  173.915 215.868 174.535 
Capital social 19 177.000  242.380 177.000 242.380 
Lucros/Prejuízos acumulados 38.868 (68.465) 38.868  (68.465)
Total do patrimônio líquido dos acionistas controladores 215.868  173.915 215.868 173.915 
Participação dos não controladores - - - 620 
Total do passivo 890.904  841.389 895.957 847.235 

As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde 21 1.079.386 1.058.990 1.079.386 1.058.990 
Receitas com operações de assistência à saúde 1.097.661 1.073.374 1.097.661 1.073.374 
Contraprestações líquidas 1.097.618 1.073.696 1.097.618 1.073.696 
Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde 43 (322) 43 (322)
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência à saúde da operadora (18.275) (14.384) (18.275)  (14.384)
Eventos indenizáveis líquidos 22  (797.489)  (884.029)  (797.489)  (884.029)
Eventos conhecidos ou avisados  (810.897)  (884.596)  (810.897)  (884.596)
Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados 13.408 567 13.408 567 
Resultado das operações com planos de assistência à saúde 281.897  174.961 281.897  174.961 
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde 48 279 48 279 
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora 23 1.371  10.122 18.704  11.716 
Outras receitas operacionais 1.371  10.122 18.704  11.716 
Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde  (6.921)  (5.914)  (6.921)  (5.914)
Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde  (3.323)  (3.113)  (3.323)  (3.113)
Programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças (125) (167) (125) (167)
Provisão para perdas sobre créditos  (3.473)  (2.634)  (3.473)  (2.634)
Outras despesas oper. de assistência à saúde não relacionadas com planos da operadora 24  (23.828)  (37.362)  (23.905)  (39.054)
Resultado bruto 252.567  142.086 269.823  141.988 
Despesas de comercialização  (70.216)  (94.658)  (70.216)  (94.658)
Despesas administrativas 25  (132.505)  (121.254)  (133.598)  (122.173)
Resultado financeiro líquido 26  1.135  7.013  1.115  7.398 
Receitas financeiras 9.741  16.373 9.742  16.819 
Despesas financeiras  (8.606)  (9.360)  (8.627)  (9.421)
Resultado patrimonial 15.103  (1.652) 91 49 
Receitas patrimoniais 17.291 583 92 49 
Despesas patrimoniais  (2.188)  (2.235) (1) - 
Resultado antes dos impostos e participações 66.064  (68.465) 67.215  (67.396)
Imposto de renda (12.361) - (12.374) (155)
Contribuição social (3.662) - (3.670) (66)
Impostos diferidos (8.109) - (8.109) - 
Resultado líquido 41.952  (68.465) 43.062  (67.617)
Participação do quotista não controlador   (1.110) (848)
Lucro/Prejuízo do exercício atribuído ao quotista controlador 41.952  (68.465) 41.952  (68.465)

As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Lucros/Prejuízos dos exercícios 41.952 (68.465) 41.952 (68.465)
Outros resultados abrangentes - - - -
Total do resultado abrangente dos exercícios 41.952 (68.465) 41.952 (68.465)

As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades Operacionais:
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda  66.084  (68.465) 67.221  (69.242)
Ajustes por:
Imposto de renda e contribuição social diferidos (24.131) - (24.131) (204)
Depreciação e amortização  2.203  2.375  2.205  2.375 
Ajustes de exercícios anteriores - - (1.518) - 
Provisão para perdas sobre créditos 3.455  1.595 3.455  1.595 
Provisões técnicas (23.326)  33.443 (23.326)  33.443 
Provisão para contingências 1  22.948  29.712  22.948  29.712 
Atualização monetária  12.224  (3.937) 12.224  (3.937)
Equivalência patrimonial (15.011)  1.701 -  1.363 
Resultado na alienação de bens 92  49 92  49 
Variações nos ativos e passivos:
Aplicações financeiras (8.877)  12.642 (8.877)  12.642 
Contraprestações pecuniárias a receber 3.732  (7.334) 3.732  (7.334)
Títulos e créditos a receber (16.986)  239 (16.673) (230)
Impostos e contribuições a compensar 8.885  18.398 8.877  18.398 
Despesas antecipadas 81  570 81  570 
Depósitos judiciais (14.524)  4.577 (14.524)  4.577 
Outros ativos não circulantes  (2.246)  (1.711)  (2.246)  (1.711)
Contraprestações recebidas e comercialização 1.428  3.601 1.428  3.601 
Impostos e contribuições a recolher 3.027  (1.328) 2.959 (948)
Parcelamento de tributos 36 - (46)  (28)
Salários, férias e encargos sociais a pagar 322  237 331  236 
Fornecedores (364)  1.263 (587)  1.154 
Provisão para contingências 2  (29.384)  (25.680)  (29.384)  (25.680)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (1.667) -  (1.667) - 
Outros passivos 14.002  576 13.842 (134)
= Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais 2.003 2.523 16.416 268 
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de ativo imobilizado  (11.429)  (2.730) (11.473)  (2.730)
Alienação de ativo imobilizado  (62)  (49)  (62)  (49)
Aquisição de participação em controlada  (1.511)  (2.072)  (1511)  (2.072)
Alienação de participação em controlada - - - - 
Recebimento de Participação em Controlada - - - - 
Aquisição de ativo intangível  -  (49)  -  (49)
Alienação de ativo intangível - - 10 - 
Outros pagamentos das atividades de investimento (377) - (16.330) - 
= Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento (13.379) (4.900) (29.366) (4.900)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Captação de empréstimos 12.742  2.750 12.742  2.750 
Pagamento de empréstimos (1.053)  (25) (1.053)  (25)
Dividendos Pagos - - - - 
Adição de minoritário em função de aquisição de investimento - - - - 
Aumento de Capital - - 1.274  2.379 
Adiantamento para futuro aumento de capital (434)  (57) - - 
= Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento 11.255 2.668 12.963 5.104
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa (121) 291 13 472 
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
No fim do exercício 624  745 949  936 
No início do exercício 745  454 936  465 
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (121) 291 13 472 

As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais)

Descrição
Capital 

social
Prejuízos 

acumulados

Patrimônio 
líquido 

controladora

Participação 
de não 

controladores

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldo em 01 de janeiro de 2019 257.068 (14.688) 242.380 31 242.411
Prejuízo do exercício - (68.465) (68.465) - (68.465)
Adição de minoritários em função de baixa de investimento - - - 589 589
Absorção parcial de prejuízo pela redução de capital  (14.688) 14.688 - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 242.380 (68.465) 173.915 620 174.535
Lucro do exercício - 41.952 41.952 - 41.952
Adição de minoritários em função de aumento de investimento - - - (620) (620)
Absorção parcial de prejuízo pela redução de capital (65.380) 65.380 - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 177.000 38.868 215.868 - 215.868

As notas explicativas da administração fazem parte integrante das demonstrações financeiras.
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relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto e, dessa forma, não foi registrado nenhum ajuste. 2.5. Imo-
bilizado: Os itens do ativo imobilizado são apresentados ao custo, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao 
valor recuperável, se for o caso. Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, a Empresa e suas controladas reconhece essas 
partes como ativo individual com vida útil e depreciação específica. Todos os custos de reparos e manutenção são reconhecidos na demonstração 
do resultado, quando incorridos. O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, na data de encerramen-
to do exercício. A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, às taxas que levam em consideração a vida útil estima-
da dos bens, como segue: • Equipamentos de telecomunicações - 10 anos. • Equipamentos de informática - 5 anos. • Móveis e utensílios - 10 
anos. • Veículos - 5 anos. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do 
seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o 
valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos 
e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. 2.6. Intangível: 
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da 
amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável, quando aplicável. Intangíveis gerados internamente, excluindo custos de de-
senvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstração do resultado no exercício em que for incorrido. A vida 
útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua 
vida útil econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste de avaliação do valor 
recuperável, assim como os ativos com vida útil indefinida. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são 
revisados no mínimo ao final de cada exercício social. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anual-
mente em relação à perdas por redução ao valor recuperável. 2.7. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Ad-
ministração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor 
recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável. Sendo tais 
evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo 
o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descon-
tados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para o segmento 
em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme 
em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando 
não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos seme-
lhantes. O ativo intangível registrado pela Empresa, de vida útil indefinida, é testado em relação à perda por redução ao valor recuperável anual-
mente em 31 de dezembro, ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. 2.8. Provisões: 2.8.1. Geral: 
Provisões são reconhecidas quando a Empresa e suas controladas tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um 
evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obriga-
ção possa ser feita. Quando a Empresa e suas controladas espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, 
por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. 
A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 2.8.2. Provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas: A Empresa é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as 
contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação 
e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das 
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 2.9. Pro-
visões técnicas: As provisões técnicas foram integralmente constituídas pela Empresa segundo normas e critérios fixados pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS, conforme descrito na Nota 13. 2.10. Teste de adequação de passivo (TAP): Em atenção ao disposto na Resolução 
Normativa 435/2018 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), a Empresa elaborou o teste de adequação do passivo, de acordo com a 
Nota 14. 2.11. Reconhecimento de receita: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados 
para a Empresa e suas controladas e quando possa ser mensurada de forma confiável. As contraprestações provenientes das operações de planos 
na modalidade de preço preestabelecido são apropriadas pelo valor correspondente ao rateio diário do período de cobertura individual de cada 
contrato. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação emitida, excluindo os descontos comerciais, bonificações, abatimen-
tos e impostos ou encargos sobre a receita. A provisão para perdas sobre créditos é apresentada como redução das contas a receber de clientes e 
constituída em montante considerado suficiente pela Administração, para fazer face a eventuais perdas na realização das contas a receber. Con-
forme determinado pela Resolução Normativa nº 435, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, de 23 de novembro de 2018, nos planos 
individuais, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 60 dias, a totalidade do crédito desse contrato é provisionada; e 
para os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 dias, a totalidade do crédito desse contrato é 
provisionada, inclusive nas operações de intercâmbio para fazer face a eventuais perdas caso venha ocorrer da não realização do contas a receber. 
2.12. Reconhecimento de custo: Os eventos indenizáveis contabilizados pela Empresa são apropriados ao custo, considerando-se a data de 
apresentação das faturas emitidas ou do aviso feito pelos prestadores e pela rede credenciada, correspondente aos eventos ocorridos. Como parte 
dessas faturas não são apresentadas dentro do período da sua competência, os eventos ocorridos e não avisados são reconhecidos pela Empresa 
mediante a constituição da Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA, nos moldes da regulamentação em vigor. 2.13. Impos-
tos: 2.13.1. Imposto de renda e contribuição social - correntes: Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são 
mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular 
o montante são aquelas que estão em vigor na data das demonstrações financeiras. A Administração periodicamente avalia a posição fiscal das 
situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. 2.13.2. Impostos diferidos: Impostos 
diferidos são gerados por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos 
diferidos passivos são reconhecidos para as diferenças tributárias temporárias aplicáveis para a Empresa. Impostos diferidos ativos são reconhe-
cidos para as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja provável que o lucro tribu-
tável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados possam 
ser utilizados. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que não é mais pro-
vável que lucros tributáveis estejam disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos dife-
ridos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base 
nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. 2.13.3. Tributos sobre as contraprestações efetivas de plano de 
assistência à saúde: As receitas das contraprestações pecuniárias estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições: Programa de Integração 
Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Os re-
feridos impostos e contribuições são apurados de acordo com as legislações vigentes. 2.14. Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstra-
ções dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil (CPC 03 (R2) - Demonstração dos 
Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)).
NOTA 3 - JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS: 3.1. Julgamentos: A preparação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Empresa requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas 
que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 3.2. Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza 
nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um 
ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir: 3.2.1. Perda por redução ao 
valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade 
geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor 
justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos 
custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam 
do orçamento para os próximos anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Empresa ainda não tenha se comprometido ou 
investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível 
à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de cresci-
mento utilizada para fins de extrapolação. 3.2.2. Impostos: Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos 
e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. A Empresa e suas controladas constituem provisões, com base em estimativas cabíveis, sendo 
o valor baseado em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários 
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, 
dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Empresa e suas controladas. Imposto diferido ativo é reconhecido para todos os 
prejuízos fiscais não utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos pre-
juízos. Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com 
base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. 3.2.3. Provisões para ris-
cos tributários, cíveis e trabalhistas: A Empresa reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de 
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em con-
ta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os recursos são em sua totalidade mantidos em instituições financeiras de primeira linha.
NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Controladora Consolidado
2020 2020

Sem 
vencimento

Até 90 
dias

Valor 
contábil

Valor de 
mercado

Sem 
vencimento

Até 90 
dias

Valor 
contábil

Valor de 
mercado

Caixa e bancos 139  - 139 139 464 - 464 464
Debêntures  - 485 485 485  - 485 485 485
Total de equivalentes de caixa 139 485 624 624 464 485 949 949

Controladora Consolidado
2019 2019

Sem 
vencimento

Até 90 
dias

Valor 
contábil

Valor de 
mercado

Sem 
vencimento

Até 90 
dias

Valor 
contábil

Valor de 
mercado

Caixa e bancos 291  - 291 291 482 - 482 482
Debêntures  - 454 454 454  - 454 454 454
Total de equivalentes de caixa 291 454 745 745 482 454 936 936
NOTA 5 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS: a) Classificação por categoria e faixa de vencimento

Controladora e Consolidado
2020

Sem Até Acima de Valor Valor de 
vencimento 12 meses 12 meses contábil mercado

I. Títulos para negociação
Letras financeiras do tesouro -  112.705  - 112.705 112.705
Total das aplicações garantidoras - 112.705  - 112.705 112.705 
I. Títulos para negociação
Certificados de Depósitos Bancários - CDB -  8.701  1 8.702 8.702 
Provisão para perdas - (7.604)  - (7.604) (7.604)
Quotas de fundo de investimentos de renda fixa -  -  -  -  - 
Total das aplicações livres - 1.097  1 1.098 1.098 
Total das aplicações financeiras -  113.802  1 113.803 103.803 

Controladora e Consolidado
2019

Sem Até Acima de Valor Valor de 
vencimento 12 meses 12 meses contábil mercado

I. Títulos para negociação
Letras financeiras do tesouro -  103.776  - 103.776 103.776 
Total das aplicações garantidoras - 103.776  - 103.776  103.776 
I. Títulos para negociação
Certificados de Depósitos Bancários - CDB -  8.102 1.057  9.159  9.159 
Provisão para perdas -  (8.017)  - (8.017) (8.017)
Quotas de fundo de investimentos de renda fixa 9  -  -  9 9 
Total das aplicações livres 9  85  1.057  1.151  1.151 
Total das aplicações financeiras 9 103.861  1.057  104.927  104.927 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a provisão para perdas no montante de R$7.604, refere-se ao Banco Rural. A rentabilidade auferida 
nos títulos privados é baseada no Certificado de Depósito Interbancário - CDI, em torno de 99,57% do CDI. b) Hierarquia de valor justo: A tabela 
abaixo apresenta os instrumentos financeiros da Empresa e de suas controladas acompanhados de seus respectivos níveis de avaliação do valor 
justo, como se segue: • Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo. • Nível 2: títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1”, cuja 
precificação é direta ou indiretamente observável. • Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado observável.

Controladora e Consolidado Controladora e Consolidado
2020 2019

Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Certificados de Depósitos Bancários - CDB - 1.098 1.098 - 1.142 1.142
Quotas de fundo de investimentos de renda fixa - - - 9 - 9
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 112.705 - 112.705 103.776 - 103.776

112.705 1.098 113.803 103.785 1.142 104.927
NOTA 6 - CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS A RECEBER: O saldo das contraprestações pecuniárias a receber refere-se a valores a 
receber dos conveniados dos planos de saúde negociados pela Empresa, conforme segue:

Controladora
2020 2019

Planos médicos hospitalares
Planos coletivos 31.699 35.446
Planos individuais 3.900 3.903
Subtotal 35.599 39.349
Planos odontológicos
Planos coletivos 363 344
Planos individuais 43 43
Subtotal 406 387
Total 36.005 39.736
Provisão para perdas sobre créditos (20.182) (16.726)
Total líquido 15.823 23.010

2020 2019
A vencer 2.483 5.263
Vencidos:
Até 30 dias 10.370 16.787
De 31 a 60 dias 3.621 1.616
De 61 a 90 dias 504 531
De 91 a 120 dias 406 375
Há mais de 121 dias 18.621 15.164

33.522 34.473
36.005 39.736

A movimentação do saldo da provisão para perdas sobre créditos se apresenta da seguinte forma:
Controladora

2020 2019
Saldo no início do exercício (16.727) (15.132)
Constituições (3.522) (2.709)
Reversões 67 1.115 
Saldo no fim do exercício (20.182) (16.726)
NOTA 7 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Imposto de Renda 253 2.919 388 3.050
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 12 414 12 414
ISS 134 - 134 -
PIS e COFINS 44 130 44 130

443 3.463 578 3.594
Ativo circulante 443 3.463 578 3.594
NOTA 8 - BENS E TÍTULOS A RECEBER Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Aluguéis a receber - - 2.840 1.461
Almoxarifado 92 249 92 249
Adiantamentos a funcionários 441 432 441 432
Adiantamentos diversos 4.274 2.071 4.353 2.151
Outros créditos e bens a receber 22.798 22.282 24.693 25.875

27.605 25.034 32.419 30.168
Ativo circulante 6.900 6.575 11.714 11.709
Ativo não circulante 20.705 18.459 20.705 18.459

27.605 25.034 32.419 30.168
NOTA 9 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: Em 31 de dezembro de 2020, a Empresa possui os seguintes 
créditos a serem excluídos nas bases de cálculo de lucros tributáveis futuros:

Controladora
2020 2019

Prejuízo fiscal e base negativa e CSLL 43.077 50.084
Provisão para contingências 16.489 17.400
Provisão para perdas sobre créditos 4.144 4.144
Outras provisões - diferenças temporárias ativas 1.111 3.777
Total do imposto de renda e contribuição social diferidos ativo 64.821 75.405
Outras provisões - diferenças temporárias passivas -  (2.475)
Diferença temporária sobre atualização de depósitos judiciais (353) (353)
Total do imposto de renda e contrib. social diferidos - passivo  (353)  (2.828)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 64.468 72.577
A Administração preparou estudo técnico de viabilidade acerca da realização futura do saldo de imposto de renda e contribuição social diferido 
ativo constituído até 31 de dezembro de 2015, considerando a provável capacidade de geração de lucros tributáveis, no contexto das principais 
variáveis de seus negócios. De acordo com estas projeções, estima-se que o ativo referente ao imposto de renda e contribuição social diferidos 
será realizado nos seguintes prazos:
Exercícios Valor
2021 4.373 
2022 6.189 
2023 6.624 
2024  6.638 
2025 7.042 
2026 7.468
2027 7.935 
2028 8.447 
2029 8.027 
2030 2.078 
Total 64.821
As projeções dos lucros tributáveis de exercícios futuros foram calculadas com base no histórico de crescimento do setor, estimativas de mercado 
para crescimento do PIB e índice de inflação e perspectivas da Administração para custos e despesas administrativas ao longo dos próximos anos. 
A Administração da Empresa considera que as premissas utilizadas e, consequentemente, a expectativa de realização do saldo de imposto de 
renda e contribuição social diferidos ativo, espelham objetivos a serem atingidos. Mudanças nos cenários político, fiscal, econômico e regulatório 
podem alterar o quadro apresentado.
NOTA 10 - INVESTIMENTOS Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Participação em empresas controladas 352.581 351.578 - -
Mais valia de investimentos 377 - 377 -
Propriedades para investimentos - - 138.553 164.600

352.958 351.578 138.930 164.600
10.1 - Participação em empresas controladas: As principais informações financeiras das controladas em 31 de dezembro de 2020 e 31 de 
dezembro de 2019:

2020
Resultado 

do exercício
Patrimônio 

líquido
Quantidade 

de quotas
% de 

participação
Orion Promoções e Representações Ltda. 166 187.683 18.739.403.693 99,99
AP Areal Participações Ltda. 15.099 180.814 5.918.412.607 99,99
Assistência Médica Global - AMEG (254) 37 10.330.872 99,67

15.011 368.534 24.668.147.172
2019

Resultado 
do exercício

Patrimônio 
líquido

Quantidade 
de quotas % de participação

Orion Promoções e Representações Ltda. 128 187.487 18.736.407.596 99,98
AP Areal Participações Ltda. (1.764) 164.057 57.772.349 99,64
Assistência Médica Global - AMEG (65) 34 99.000 99,00

(1.701) 351.578 18.794.278.945
10.1.1 - Orion Promoções e Representação Ltda: Em 01 de dezembro de 2014, foi realizada a subscrição, pela Empresa, de quotas no capital 
social da Orion Promoções e Representações Ltda. e a consequente aquisição do controle societário da sociedade, com integralização e subscrição 
das quotas no valor de R$187.368, mediante a conferência da totalidade das marcas comerciais de titularidade da Empresa que se encontravam 
registradas em suas demonstrações financeiras pelo referido montante. Tais marcas comerciais se encontravam devidamente registradas junto ao 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sendo a transferência para a controlada Orion Promoções e Representações Ltda., devidamen-
te providenciada. A referida transação foi feita com base nos saldos contábeis, não havendo, portanto, envolvimento de caixa. A Orion Promoções 
e Representações Ltda. é uma sociedade limitada e que tem por objeto social a promoção, a representação e a intermediação de negócios, bem 
como a prestação de serviços administrativos correlatos a tais atividades, podendo, ainda, participar no capital de outras sociedades, inclusive 
de investimento. Em 4 de maio de 2020 foi efetuada alteração do contrato social com a cessão das quotas do sócio Laura Straub Vilas Boas de 
Souza da seguinte forma: 100 quotas para Franklin Padrão Junior e 2.996.097 quotas para a sócia Vision Med Assistência Médica Ltda. Em 31 de 
dezembro de 2020, o capital da Orion Promoções e Representações Ltda. é representado da seguinte forma: Franklin Padrão Júnior com 0,01% e 
a Vision Med com 99,99%. O investimento na Orion Promoções e Representações Ltda. se encontra avaliado nas demonstrações financeiras indi-
viduais pelo método da equivalência patrimonial, tendo gerado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, resultado positivo de equivalência 
patrimonial no valor de R$166 (ganho com equivalência patrimonial de R$128 em 2019). 10.1.2 - AP Areal Participações Ltda: Em fevereiro de 
2018, a Vision Med adquiriu 99,99% de participação na AP Areal Participações Ltda. A subscrição do capital social, no montante de R$114.088, 
foi feita através de integralização de quotas de capital social. A AP Areal Participações Ltda. é uma sociedade limitada que tem por objeto social 
a locação e venda de imóveis próprios, a compra e o loteamento de imóveis, bem como a prestação de serviços médicos ambulatoriais e ativida-
des correlatas e afins, podendo, ainda, participar no capital social de outras sociedades. Em 31 de outubro de 2018 ocorreu aumento de Capital 
no valor de R$50.000, mediante a subscrição de capital, através de integralização de quotas de capital social da Ap Areal Participações Ltda. 
Em 04 dezembro de 2019 ocorreu aumento de Capital no valor de R$2.072, através de integralização de quotas de capital social da AP Areal 
Participações Ltda. Em 03 abril de 2020 ocorreu aumento de Capital no valor de R$257, através de integralização de quotas de capital social da 
AP Areal Participações Ltda. Em 07 julho de 2020 ocorreu aumento de Capital no valor de R$139, através de integralização de quotas de capital 
social da AP Areal Participações Ltda. Em 30 setembro de 2020 ocorreu aumento de Capital no valor de R$808, através de integralização de 
quotas de capital social da AP Areal Participações Ltda. O investimento na AP Areal Participações Ltda. se encontra avaliado nas demonstrações 
financeiras individuais pelo método da equivalência patrimonial, tendo gerado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, resultado positivo 
de equivalência patrimonial no valor de R$15.099 (ganho com equivalência patrimonial de R$1.764 em 2019). Em 31 de dezembro de 2020, 
o capital da AP Areal Participações Ltda. é representado da seguinte forma: Franklin Padrão Júnior com 0,01% e a Vision Med com 99,99%. 
10.1.3 - Assistência Médica Global - AMEG Ltda.: Em 17 de dezembro de 2019 a Empresa constituiu a sociedade empresarial Assistência Mé-
dica Global - AMEG Ltda., sendo o capital representado da seguinte forma: Milton Soldani Afonso com 1,00% e a Vision Med com 99,00%. A 
Assistência Médica Global - AMEG Ltda., é uma sociedade limitada e que tem por objeto social a prestação de serviços médicos ambulatoriais, 
compreendendo consultas, cheque up, exames clínicos, testes de aptidão física, laudos periciais, entre outros, podendo explorar quaisquer outras 
atividades correlatas e afins, e, ainda, a participação no capital social de outras sociedades, quer como acionista ou sócia quotista. Em 03 abril de 
2020 ocorreu redução de Capital no valor de R$66 mediante a absorção de parte dos prejuízos acumulados Assistência Médica Global - AMEG 
Ltda. Em 31 julho de 2020 ocorreu aumento de Capital no valor de R$70, através de integralização de quotas de capital da Assistência Médica 
Global - AMEG Ltda. O investimento na Assistência Médica Global - AMEG Ltda. se encontra avaliado nas demonstrações financeiras indivi-
duais pelo método da equivalência patrimonial, tendo gerado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, resultado negativo de equivalência 
patrimonial no valor de R$ 254 (perda com equivalência patrimonial de R$65 em 2019). Em 31 de dezembro de 2020, o capital da Assistência 
Médica Global - AMEG Ltda. é representado da seguinte forma: Franklin Padrão Júnior com 0,33% e a Vision Med com 99,67%. 10.1.4 - Evento 
subsequente: Em 07 de janeiro de 2021, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) aprovou o arquivamento da 5º alteração do 
contrato social ocorrida em 30 de setembro de 2020, onde foi efetuado o aumento do capital social no valor de R$67 mil mediante a emissão de 
6.675.232, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia Vision Med Assistência Médica Ltda., mediante a capitalização dos adiantamentos 
para futuro aumento de capital efetuados no período de 1º de agosto a 30 de setembro de 2020. Após essa alteração, o capital social, passou a ser 
representado da seguinte forma: Franklin Padrão Júnior com 0,33% e a Vision Med com 99,67%. Conforme os consultores jurídicos da empresa, 
e de acordo com o previsto no art. 36 da Lei 8.934/1994, de o protocolo na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) ultrapasse 
30 (trinta) dias da data de assinatura do documento, a eficácia ocorre a partir da data dos despachos que deferir o arquivamento. Assim sendo, o 
efetivo registro contábil foi efetuado na data do arquivamento em 07 de janeiro de 2021..
10.2 - Propriedades para investimento: Consolidado

2020 2019
Propriedades para investimentos 122.600 164.600

122.600 164.600
As propriedades para investimento da controlada AP Areal Participações Ltda., referem-se a imóveis para locação, e estão registradas a valor 
justo calculados através de avaliação que foi conduzida por empresa especializada, que segue critérios de acordo com as Normas Brasileiras de 
Avaliação que emitiram laudos de avaliação, que foram aprovados pela administração da empresa.
NOTA 11 - IMOBILIZADO Controladora

Equip. de  
Telecom.

Equip. de  
Informática

Móveis e  
Utensílios Veículos Total

Custo:
Em 1º janeiro de 2019  777 15.105 1.503 54 17.439 
Adições - 2.727 4 2.731 
Alienações -  (568)  (18) -  (586)
Em 31 dezembro de 2019 777 17.264 1.489 54 19.584 
Adições - 11.423 6 11.429 
Alienações - (775) (73) (54)  (902)
Em 31 dezembro de 2020 777 27.912 1.422 - 30.111 
Depreciação 
Em 1º janeiro de 2019 432 11.866 1.235 11 13.544 
Despesa de depreciação no exercício 70 1.998 68 11 2.147
Alienação - (568)  (18) - (586)
Em 31 dezembro de 2019 502 13.296 1.285 22 15.105 
Despesa de depreciação no exercício 56 1.890 55 2 2.003
Alienação -  (775) (73) (24)  (872)
Em 31 dezembro de 2020 558 14.411 1.267 - 16.236 
Valor residual líquido
Em 31 dezembro de 2020 219 13.501 155 - 13.875 
Em 31 dezembro de 2019 275 3.968  204 32 4.479 
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Continuação: Vision Med Asssistência Médica Ltda.

co
nt

in
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Consolidado

Custo:

Equip. 
de  

Telecom.

Equip. 
de Infor- 

mática

Móveis 
e Uten- 

sílios Veículos

Má- 
quinas 

e Equip.

Equip.  
médicos 

e hospital.
Edifi- 

cações Total
Em 1º janeiro de 2019 777  15.105  1.503 54 - - -  17.439 
Adições - 2.727  4 - - - - 2.731 
Alienações -  (568)  (18) - - - -  (586)
Em 31 dezembro de 2019  777 17.264 1.489 54 - - -  19.584 
Adições - 11.423 30 - 7 13 - 11.473 
Alienações -  (775) (73) (54) - - -  (902)
Transferências - - - - - - 42.000 42.000
Em 31 dezembro de 2020  777 27.912 1.446 - 7 13 42.000 72.155 
Depreciação 
Em 1º janeiro de 2019 432  11.866  1.235  11 - - -  13.544 
Despesa de depreciação no exercício 70 1.998 68 11 - - -  2.147 
Alienação -  (568) (18) - - - - (586)
Em 31 dezembro de 2019  502 13.296 1.285 22 - - -  15.105 
Despesa de depreciação no exercício 56 1.890 - - - - - -
Alienação -  (775)  (73) (24) - - -  (872)
Em 31 dezembro de 2020 558 14.411 1.268 - - 1 - 16.238 
Valor residual líquido
Em 31 dezembro de 2020 219 13.501 178 - 7 12 42.000 55.917 
Em 31 dezembro de 2019 275 3.968  204 32 - -  - 4.479 
NOTA 12 - INTANGÍVEL Controladora Consolidado

Custo:
Marcas  

comerciais
Sistemas 

Aplicativos Total
Marcas  

comerciais
Sistemas 

Aplicativos Total
Em 1º de janeiro de 2019 - 1.365 1.365 187.368 1.365 188.733 
Adições - 49 49 - 49 49 
Baixas - - - - - - 
Em 31 de dezembro de 2019 -  1.414  1.414 187.368 1.414 188.782 
Adições - - - - - - 
Baixas -  -  - (10)  - (10)
Em 31 de dezembro de 2020 -  1.414  1.414 187.358  1.414 188.772 
Amortização     
Em 1º de janeiro de 2019 - 915 915 -  915 915 
Despesa de amortização no exercício -  227  227 - 227 227 
Baixas - - - - - - 
Em 31 de dezembro de 2019 - 1.142 1.142 - 1.142  1.142
Despesa de amortização no exercício - 201  201 -  201 201 
Baixas -  -  - -  - - 
Em 31 de dezembro de 2020 - 1.343 1.343 - 1.343 1.343 
Valor residual líquido
Em 31 de dezembro de 2020 - 71 71 187.358 71 187.429 
Em 31 de dezembro de 2019 - 272 272 187.368 272 187.640 
O saldo referente à marca comercial está representado pelo registro da marca “Golden Cross”, registrada na época de sua aquisição com base em 
laudo de avaliação preparado por empresa especializada, tendo sido baixado em vista da sua utilização para fins de subscrição de quotas de capital 
na Orion Promoções e Representações Ltda., conforme comentado na Nota 10. O teste de redução ao valor recuperável referente à marca comer-
cial vem sendo feito anualmente pela Administração da Empresa, por meio de estudo técnico, tomando como base todos os critérios estabelecidos 
pelo Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativo, considerando estratégias e premissas prudentes e realistas em 
relação às operações da Empresa. As projeções realizadas como parte do estudo técnico realizado pela Administração da Vision Med, incluindo 
os fluxos de caixa projetados derivam do orçamento para os próximos anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Empresa 
ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto 
de teste. Foram consideradas premissas fundamentadas no histórico de crescimento do setor, estimativas de mercado para crescimento do PIB 
e índice de inflação e perspectivas da Administração para custos e despesas administrativas ao longo dos próximos anos. O valor recuperável é 
sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de 
crescimento utilizada para fins de extrapolação. Mudanças nos cenários políticos, fiscal, econômico e regulatório podem alterar o quadro. Em 31 
de dezembro de 2020, não existe qualquer necessidade de constituição de provisão para perdas sobre o valor registrado no ativo da controlada.
NOTA 13 - PROVISÕES TÉCNICAS 2020 2019
Passivo Circulante
Provisão de contraprestações não ganha 27.850 28.999
Provisão de remissão 629 603
Provisão de eventos a liquidar para SUS 15.894 18.038
Provisão de eventos a liquidar 122.260 122.886
Provisão p/eventos ocorridos e não avisados - Outros Prestadores 112.165 127.961
Provisão p/eventos ocorridos e não avisados - SUS 2.387 -
Total do circulante 281.185 298.487
Passivo não circulante
Provisão de remissão 220 289
Provisão de eventos a liquidar 18.722 24.676
Total do não circulante 18.942 24.965
Total 300.127 323.452
a. Provisão de contraprestações não ganhas: Caracteriza-se pelo registro contábil do valor mensal cobrado pela empresa para cobertura de risco 
contratual da vigência que se inicia naquele mês, devendo ser baixada a crédito da receita de contraprestações, no último dia do mês de compe-
tência, pelo risco já decorrido no mês. b. Provisão de remissão: Encontra-se constituída de acordo com os critérios determinados pela Resolução 
Normativa nº 393, de 09 de setembro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tendo como propósito a garantia das obriga-
ções decorrentes das cláusulas contratuais de remissão das contraprestações pecuniárias referentes à cobertura de assistência à saúde. Referida 
provisão tem como base as informações contratuais firmadas com os beneficiários dos planos de saúde e calculadas por atuários. c. Provisão de 
eventos para SUS: É constituída pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, cuja obrigação legal é de restituir as despesas do 
Sistema Único de Saúde – SUS, no eventual atendimento de seus beneficiários que estejam cobertos pelos respectivos planos. d. Provisão de 
eventos a liquidar: É constituída com base nos avisos correspondentes aos eventos já ocorridos, em montantes considerados suficientes para fazer 
face aos compromissos futuros. Em atendimento à Resolução Normativa nº 393, de 09 de setembro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, referidos valores passaram a serem apresentados como provisão técnica a partir de 01 de janeiro de 2010, cujo registro contábil 
é realizado pelo valor integral informado pelo prestador ou beneficiário no momento da apresentação da cobrança à Empresa. e. Provisão para 
eventos ocorridos e não avisados: Encontra-se constituída com base em valor considerado pela Administração da Empresa como suficiente para 
fazer frente à materialização dos eventos indenizáveis ocorridos e ainda não avisados naquela data, tendo sido corroborado por meio de teste de 
consistência realizado subsequentemente com base na observação dos eventos indenizáveis avisados. A PEONA foi calculada com base em nota 
técnica atuarial desenvolvida pelos atuários da Empresa, submetida à aprovação por parte da ANS. f. Provisão para eventos ocorridos e não avi-
sados no SUS (PEONA SUS): É calculada a partir da estimativa do montante de eventos/sinistros originados no Sistema Único de Saúde (SUS), 
que tenham ocorrido e que não tenham sido avisados. Sendo adotada, pela Vision Med, a contabilização de 12/36 desta provisão, tendo como 
amparo para a constituição desta provisão, a Resolução Normativa ANS nº 442/2018. g. Provisão para Insuficiência de Contraprestação – PIC: 
Provisão referente a insuficiência de contraprestação para a cobertura dos eventos a ocorrer, quando constatada conforme previsto na Resolução 
Normativa ANS nº 442/2018. Em 31 de dezembro de 2020, não existe qualquer necessidade de constituição de provisão para insuficiência de 
contraprestação. h. Ativos garantidores: As provisões técnicas estão lastreadas por ativos garantidores (aplicações financeiras) no montante de 
R$102.705 (R$103.776 em 2019). Adicionalmente, em atendimento ao Art. 3º da Resolução Normativa nº 392/2015, as aplicações financeiras 
foram vinculadas, sendo o montante de R$79.249 em Letras Financeiras do Tesouro (R$82.189 em 2019) e o montante de R$33.456 em Certi-
ficados de Depósitos Bancários (R$21.587 em 2019). Apesar de se identificar uma apreciação bastante significativa, a empresa apresentou uma 
insuficiência de ativos garantidores para cobertura vinculada das provisões técnicas de R$20.810 (R$67.043 em 2019). A Administração vem 
implantando ações nas áreas comercial, técnica, médica e administrativa para solucionar a insuficiência de ativos garantidores. 
NOTA 14 - TESTE DE ADEQUAÇÃO DO PASSIVO (TAP): Tem por objetivo avaliar se as provisões constituídas pela Vision Med estão 
adequadas, devendo essa avaliação ser feita com o uso de estimativas correntes de fluxos de caixa futuros dos contratos firmados. É um método 
estatístico e atuarial com base em considerações (reajuste por faixa etária, o reajuste anual, VCMH, taxa de cancelamento, vigência dos contratos, 
tábuas BR- EMS, ETTJ livre de risco prefixada) realistas para estimar o valor presente esperado dos fluxos de caixa que decorram do cumpri-
mento dos contratos de planos de saúde na modalidade de pré-pagamento, seguindo os parâmetros definidos na RN Nº 435/2018, da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS. A Empresa realizou o Teste de Adequação do Passivo, de acordo com as regras e parâmetros definidos 
na RN 435/2018 da ANS, incluindo: a) todas as bases técnicas utilizadas para as estimativas correntes dos fluxos de caixa além daquelas estabe-
lecidas na referida norma, bem como os agrupamentos de contratos similares adotados observado o mínimo exigido; b) as estimativas correntes 
de fluxo de caixa de cada agrupamento de contratos similares que apresentarem resultado negativo. Foram considerados os seguintes parâmetros 
mínimos na elaboração do TAP: i) os contratos foram segregados entre as modalidades individual, coletiva empresarial e coletiva por adesão; 
ii) as estimativas correntes dos fluxos de caixa foram apuradas considerando as vigências dos contratos; iii) para o cálculo das estimativas de so-
brevivência e de morte foram utilizadas as tábuas BR-EMS vigentes no momento da realização do TAP, ajustadas, quando for o caso, por critério 
de desenvolvimento de longevidade; iv) as premissas utilizadas para projeções de receitas e despesas foram baseadas na experiência observada 
pela Empresa, ou na de mercado, quando não teve experiência própria; v) as estimativas correntes dos fluxos de caixa foram descontadas a valor 
presente. A estimativa corrente de fluxo de caixa na data-base de 31 de dezembro de 2020 correspondente para agregação de contratos Coletivo 
por Adesão é de R$ (42.019) e para os contratos Coletivo Empresarial, R$ (39.016). Porém o montante de provisões técnicas constituídos na 
mesma data-base corresponde a R$ 300.127 apresentando suficiência no teste de adequação de passivo.
NOTA 15 - TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER Controlada Consolidado

2020 2019 2020 2019
Imposto de renda a pagar 1.602 - 1.607 3
Contribuição social a pagar 152 - 154 21
Imposto sobre serviços a pagar 108 267 109 267
INSS & FGTS a pagar 1.331 1.301 1.337 1.301
PIS & COFINS 620 1.134 621 1.135
IR retidos na fonte 1.794 1.794 1.799 1.794
ISS retidos na fonte 1.269 1.216 1.269 1.216
CSL retidos na fonte 388 337 388 337
PIS & COFINS retidos na fonte 1.463 1.255 1.465 1.255
Outros 189 228 3.813 748

8.916 7.532 12.562 8.077
Parcelamento de tributos e contribuições 8.753 10.846 9.637 11.812

17.669 18.378 22.199 19.889
Passivo circulante 11.198 9.776 14.940 10.870
Passivo não circulante 6.471 8.602 7.259 9.019

17.669 18.378 22.199 19.889
Em 2011 a Receita Federal do Brasil consolidou os débitos tributários não previdenciários incluídos no REFIS (PIS e COFINS), no montante de 
R$21.721 (R$9.179 de principal e R$12.542 de encargos). Conforme previsto no artigo 1º, parágrafo 7° da referida Lei nº 11.941/09, a Empresa 
fez a opção de utilizar créditos tributários de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, para quitação dos encar-
gos (juros e multas) do parcelamento. As parcelas correspondentes ao REFIS estão sendo pagas mensalmente dentro do prazo estabelecido pela 
Receita Federal, restando em 31 de dezembro de 2020 um passivo circulante de R$2.282 (R$2.244 em 2019) e passivo não circulante de R$6.471 
(R$8.602 em 2019). O saldo apresentado no passivo não circulante possui vencimento da seguinte forma:
Vencimentos a partir de: Saldo
2022 2.282
2023 2.282
A partir de 2024 1.907

6.471
As demonstrações financeiras consolidadas incluem os parcelamentos de tributos registrados na controlada AP Areal Participações Ltda. no 
montante de R$96 no passivo circulante (R$549 em 2019) e R$788 no passivo não circulante (R$417 em 2019). 
NOTA 16 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

2020 2019 Vencimento Indexador Finalidade Garantias
Circulante
Banco Sofisa 10.043  10.050 10/03/2021 CDI+0,40% a.m. Reserva Técnica Cessão Fiduciária de duplicatas 
Banco Sofisa  550  550 10/10/2024 1,05% a.m. Aquisição de bens Cessão Fiduciária de duplicatas 
Banco Sofisa 500 - 21/12/2023 0.57% a.m. Aquisição de bens Cessão Fiduciária de duplicatas
HP Financial (Leasing) 2.248 - 28/12/2025 Valores fixos em reais Aquisição de bens Arrendamento dos Bens
Total do circulante 13.341 10.600
Não circulante
HP Financial (Leasing) 8.991 - 28/12/2025 Valores fixos em reais Aquisição de bens Arrendamento dos Bens
Banco Sofisa 1.558 2.108 10/10/2024 1,05% a.m. Aquisição de bens Cessão Fiduciária de duplicatas
Banco Sofisa 1.000 - 21/12/2023 1,05% a.m. Aquisição de bens Cessão Fiduciária de duplicatas
Total do não circulante 11.549 2.108
Total 24.890 12.708
Em 31 de dezembro de 2020, não havia condições restritivas financeiras imputadas pelos empréstimos e financiamentos.

NOTA 17 - PROVISÃO PARA AÇÕES JUDICIAIS: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a provisão para ações judiciais apresenta a seguintE 
composição: Provável Possível

2020 2019 2020 2019
Natureza das ações judiciais:
Tributárias 149.071 143.887 430.602 358.067
Cíveis 51.923 50.826 173.137 116.553
Trabalhistas 3.402 2.919 510 502
Multas administrativas ANS 3.002 3.265 10.387 31.168

207.398 200.897 614.636 506.290
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a movimentação de provisões para ações judiciais fiscais, trabalhistas e cíveis apresentam a seguinte 
composição:

Tributárias Cíveis Multas ANS Trabalhistas Total
Em 31 de dezembro de 2019 143.887 50.826 3.265 2.919 200.897
Constituições 5.867 26.702 2.737 579 35.885
Pagamentos/reversões (683)  (25.605) (3.000)  (96) (29.384)
Em 31 de dezembro de 2020 149.071 51.923 3.002 3.402 207.398

Tributárias Cíveis Multas ANS Trabalhistas Total
Em 31 de dezembro de 2018 137.161 48.739 4.880 2.536 193.316
Constituições 6.726 23.693  1.258 1.584 33.261
Pagamentos/reversões  -  (21.606) (2.873)  (1.201) (25.680)
Em 31 de dezembro de 2019 143.887 50.826 3.265 2.919 200.897
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 os depósitos judiciais apresentam a seguinte composição: 2020 2019
Tributária 212.512 193.443
Cíveis 27.668 28.349
Trabalhistas 6.930 7.324
Ressarcimento ao SUS 1.798 1.947
TSS e Multas ANS 19.182 21.156
Total 268.090 252.219
a. Tributárias: A Empresa impetrou medidas judiciais em face da Fazenda Nacional, onde se discutem a legitimidade da exigência de COFINS, 
cujo valor atualizado monetariamente totaliza R$136.891 em 31 de dezembro de 2020 (R$135.456 em 2019), o qual se encontra classificado no 
passivo não circulante. O processo judicial está amparado por depósitos judiciais, registrados no ativo não circulante, no montante de R$136.891 
em 31 de dezembro de 2020 (R$135.456 em 2019). A Empresa obteve êxito em medida judicial interposta em face do Município do Rio de 
Janeiro garantindo o recolhimento do ISS com a base de cálculo fixada tão somente sobre as suas receitas próprias, ou seja, com a dedução dos 
custos assistências consideradas receitas de terceiros (rede referenciada). Além das medidas judiciais acima mencionadas a Empresa impetrou 
medida judicial questionando o reconhecimento do direito de dedução das parcelas de contribuição ao PIS e a COFINS de suas próprias bases de 
cálculo, além de questionar direito líquido e certo (Mandado de Segurança) de ter o processamento do PER/DCOMPs que pretendia transmitir 
para quitar débitos então vincendos de IRRF e Contribuições Sociais Retidas na Fonte, utilizando-se, para tanto, de créditos correspondentes 
aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano calendário de 2019. Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2020, a Empresa possui registrados 
depósitos judiciais referentes a causas com prognóstico de perda possível, movidas em face da Fazenda Nacional onde se debate, principalmente, 
a tributação de PIS e INSS nos montantes de R$23.278 e R$13.024 (R$22.981 e R$12.699 em 2019), respectivamente. A Empresa possui ainda 
depósitos judiciais no valor de R$6.645 vinculados a execuções fiscais movidas pela Fazenda Nacional onde se debatem valores relacionados ao 
parcelamento de débitos de terceiros (Lei nº9.964 de 10/04/2000). b. Cíveis e trabalhistas: Em 31 de dezembro de 2020, a Empresa mantém pro-
visão para cobrir perdas consideradas prováveis de ações cíveis, multas ANS e trabalhistas em andamento, no montante de R$58.327 (R$57.010 
em 2019), as quais também se encontram classificadas no passivo não circulante.
NOTA 18 - DÉBITOS DIVERSOS Controladora

2020 2019
Circulante Não circulante Circulante Não circulante

Obrigações com pessoal 7.912 - 7.590 -
Fornecedores 1.439 - 1.047 -
Parcelamento multa - ANS 11.326 17.005 12.060 19.478
Outros débitos a pagar 7.866 71.056 32.732 29.737
Total 28.543 88.061 53.429 49.215

Consolidado
2020 2019

Circulante Não circulante Circulante Não circulante
Obrigações com pessoal 7.918 - 7.597 -
Fornecedores 1.454 - 1.285 -
Parcelamento multa - ANS 11.326 17.005 12.060 19.478
Outros débitos a pagar 8.008 71.056 33.024 32.915
Total 28.706 88.061 53.966 52.393
NOTA 19 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2020, o capital social se encontra constituído por 177.000.000  
de quotas com valor nominal de R$1,00 (um real), totalmente integralizadas, distribuídas como segue:

Em reais 
2020 2019

Milton Soldani Afonso 176.996.558 242.375.286 
Franklin Padrão Júnior 3.442 4.714 
Total 177.000.000  242.380.000
b. Patrimônio líquido ajustado e capital regulatório: O Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) representa o Patrimônio Líquido ou Social, apurado 
nas demonstrações financeiras da operadora, ajustado por efeitos econômicos regulamentados na RN nº 451/2020 e posteriores alterações. Em 
dezembro de 2020, o PLA é de R$172.600 (R$126.091 em 2019). A RN nº 451/2020 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, dispõe 
sobre os critérios para definição de capital regulatório das operadoras de planos de assistência à saúde. A Vision Med optou, em maio de 2020, 
pela adoção antecipada do modelo padrão de capital baseado em riscos na apuração do seu Capital Regulatório, conforme previsto na RN nº 
451/2020, por esse motivo, a Empresa, que observava a exigência de margem de solvência de forma escalonada passou a calcular considerando o 
percentual fixo de 75% (setenta e cinco por cento) da margem de solvência, apurada conforme Seção II do Capítulo II da RN nº 451/2020. Desse 
modo, o capital regulatório é apurado levando em consideração o maior valor entre os valores correspondentes ao capital base (R$8.977), margem 
de solvência (R$212.558) e capital baseado em riscos (R$115.513). Em 31 de dezembro de 2020, o capital baseado em riscos está considerando, 
apenas, o risco de subscrição, que determina a medida de incerteza relacionada a uma situação econômica adversa que contraria as expectativas da 
operadora no momento da elaboração de sua política de subscrição quanto às incertezas existentes na estimação das provisões técnicas e relativas 
à precificação. O risco de crédito, teve o cálculo regulamentado pela ANS em 2020, para vigência a partir de março de 2021. Os demais riscos 
(operacional/legal e mercado) serão utilizados no cálculo do capital baseado em riscos após os procedimentos de apuração sejam regulamentados 
pela ANS, o que ocorrerá, de forma gradual, até 31 de dezembro de 2022. A margem de solvência determina o nível econômico que o patrimônio 
líquido das Operadoras de Planos de Saúde deverá atingir. Este critério deve ser observado mensalmente. Corresponde à suficiência do patrimônio 
líquido ajustado para cobrir o maior montante entre os seguintes valores: I. 0,20 (zero vírgula vinte) vezes a soma dos últimos 12 (doze) meses: de 
100% (cem por cento) das contraprestações líquidas na modalidade de preço preestabelecido, que representou R$219.524 (R$214.739 em 2019). 
II. 0,33 (zero vírgula trinta e três) vezes a média anual dos últimos trinta e seis meses da soma de: 100% (cem por cento) dos eventos indenizáveis 
líquidos na modalidade de preço preestabelecido, que representou R$283.634 (R$309.406 em 2019).
NOTA 20 - PARTES RELACIONADAS: Os saldos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 relativos às operações com parte relacionada são 
demonstrados como segue: Controladora

2020 2019
Ativo Circulante
Orion Promoções e Representações Ltda. 25 19
Outras receitas (despesas) operacionais
Orion Promoções e Representações Ltda. 256 224
A Empresa possui contrato de licença de uso da marca junto à controlada Orion Promoções e Representações Ltda., responsável pelas despesas 
mencionadas acima. Essas transações realizadas são específicas e, assim, não possuem similares com transações realizadas com terceiros. A 
remuneração do pessoal-chave da Administração da Empresa se encontra demonstrada abaixo:

2020 2019
Total da remuneração paga 2.823 2.618
NOTA 21 - CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS LÍQUIDAS 2020 2019
Contraprestações de assistência à saúde
Contraprestações emitidas 1.101.798  1.083.036 
Contraprestações canceladas  (18.361)  (22.778)

1.083.437  1.060.258 
Contraprestações de assistência odontológica
Contraprestações emitidas de assistência odontológica 14.792 13.874 
Contraprestações canceladas de assistência odontológica (546) (436)

14.246 13.438 
(-) Outras deduções (65) -
Contraprestações emitidas líquidas  1.097.618  1.073.696 
(-) Variação das provisões técnicas 43 (322)

 1.097.661  1.073.374 
(-) Tributos diretos  (18.275)  (14.384)
Contraprestações efetivas de plano de assistência à saúde  1.079.386  1.058.990 
NOTA 22 - EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS 2020 2019
Eventos indenizáveis de assistência à saúde 803.943 876.481 
Eventos indenizáveis de assistência odontológica 6.954 8.115 

810.897  884.596 
Variação da provisão de eventos conhecidos e não avisados - PEONA (13.408)  (567)
Eventos indenizáveis líquidos 797.489 884.029 
NOTA 23 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Receitas operacionais
Contrato de exclusividade Qualicorp (Nota 28) - 1.333 - 1.333
Contrato Clube de Vantagens Adm. Benefícios (Nota 29) - 8.375 - 8.375
Contrato Acordo Referenciado Parceiro (Nota 30) 1.275 319 1.275 319
Outras receitas operacionais 96 95 1.476 1.689

1.371 10.122 2.751 11.716
NOTA 24 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELAC. COM PLANOS DA OPERADORA 

 Controladora  Consolidado 
2020 2019 2020 2019

Contratos com remissão 2.306 1.967 2.306  1.967 
Licença de uso de marcas 256  224  - - 
Despesas com serviços plano de saúde 152  280  152 280 
Despesas com fianças bancárias 874 1.459 874 1.459 
Despesas com indenizações  8.090 22.938 8.090  22.938 
Outras despesas com eventos assistenciais  12.098 10.403 12.098 10.403 
Outras despesas operacionais 52 91 385 2.007 

23.828 37.362 23.905 39.054 
NOTA 25 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Despesas com pessoal próprio 68.980 69.819  69.065  69.850 
Despesas com serviços de terceiros 34.573  27.370 35.438 28.065 
Despesas com localização e funcionamento 12.402 13.621 12.402  13.621 
Despesas com publicidade 2.180 2.045  2.180  2.045 
Despesas com tributos 1.046 1.295 1.046 1.295 
Despesas com multas administrativas 11.255 3.007 11.255  3.007 
Despesas administrativas diversas 2.069 4.097 2.212  4.290 

 132.505 121.254 133.598  122.173 
NOTA 26 - RESULTADO FINANCEIRO Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Receitas financeiras:
Receita de aplicações financeiras sobre títulos privados  766 2.058 766 2.058
Receita de aplicações financeiras sobre títulos públicos  2.227 4.630 2.227 4.630
Recebimentos em atraso 3.479 3.696 3.479 3.696
Atualização monetária dos depósitos judiciais 1.346 3.652 1.346 3.652
Atualização monetária dos créditos previdenciários  68 526 68 526
Outras receitas financeiras  1.855 1.811 1.856 2.256

9.741 16.373 9.742 16.819
Despesas financeiras:
Ressarcimento ao SUS  (2.176)  (2.369) (2176)  (2.369)
Juros sobre leasing - (10) - (10)
Desconto concedido (823) (575)  (823) (575)
Empréstimos e financiamentos  (1.002) (1.288) (1.002) (1.288)
Despesa ajuste valor presente (688) (573)  (688) (573) 
Atualização monetária dos tributos (227)  (353)  (227)  (353)
Outras despesas financeiras (3.690) (4.192) (3.711) (4.253) 

 (8.606)  (9.360) (8.627) (9.421)
Receitas financeiro líquido 1.135 7.013 1.115  7.398 
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Continuação: Vision Med Asssistência Médica Ltda.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e quotistas da Vision Med Assistência Médica Ltda. - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Vision Med Assistência Médica Ltda., identificadas como controladora e consolidado respectivamente, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 Vision Med Assistência Médica 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 práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a 
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 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 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. Continuidade operacional: Sem ressalvar nossa opinião, chamamos 
à atenção para as demonstrações financeiras, que indicam que a empresa apresentou capital circulante líquido negativo em 31 de dezembro de 
2020 e insuficiência de ativos garantidores de provisões técnicas nos patamares requeridos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
naquela data, conforme mencionado na nota explicativa nº 13.h. Os planos da Administração com relação às atividades operacionais estão 
descritos na nota explicativa nº 1. As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade das operações da empresa. A 
recuperação dos valores registrados no ativo depende do sucesso das operações futuras da empresa. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeira se o relatório do auditor: A administração da empresa 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. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração 
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 administração é responsável pela 
avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a 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 financeiras. Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma 
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 
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 nas 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 uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza significativa 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 entidade 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 planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências, não significativas, nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos 
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, 
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 26 de março de 2021. Auditasse Auditores Independentes 
- CRC-RJ nº 237/O-0; Jorge Domingues - Contador - CRC-RJ nº 020.628/O-3.

NOTA 27 - COBERTURA DE SEGUROS: Em 31 de dezembro de 2020, a Empresa possuía as seguintes coberturas de seguros contratadas 
com terceiros:
Modalidade Importâncias Seguradas
Danos materiais às edificações e instalações 49.418
Responsabilidade civil 1.480
Perda de aluguel 2.047
NOTA 28 - CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COM A QUALICORP: Em 10 de março de 2014, foi celebrado um acordo comercial com 
a empresa Qualicorp Corretora de Seguros S.A., no qual prevê a comercialização pela Qualicorp, dos planos de assistência à saúde coletivos por 
adesão da Vision Med sendo outorgado à referida corretora, a exclusividade, em âmbito nacional, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Em contrapartida 
à referida exclusividade concedida para a comercialização dos planos de saúde coletivos por adesão, a Qualicorp efetuou o pagamento em 14 de 
março de 2014 no montante total de R$40.000. Referido montante, efetivamente recebido pela Empresa, foi apropriado ao resultado de forma 
linear pelo período da exclusividade concedida à Qualicorp, o que ocorreu até o mês de fevereiro de 2019, sendo assim não teve valor no resultado 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentado na rubrica “Outras receitas operacionais”.
NOTA 29 - CONTRATO DE PARCERIA OPERACIONAL COM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS: Em 26 de dezembro de 
2017, Vision Med e Administradora de Benefícios, firmaram acordo comercial para implementação de plataforma denominada “Golden  - Clube 
de Vantagens” envolvendo ações de marketing e operacionais, desenvolvimento de parcerias comerciais, e apoio, através da estipulação da 
Administradora de Benefícios relacionada à determinados contratos coletivos empresariais que compõem a carteira de clientes da própria Vision 
Med, com até 29 vidas, bem como novas vendas a partir de 01 de fevereiro de 2018. Em contrapartida ao ingresso nas ações descritas acima, a 
Administradora de Benefícios pagou o preço total de R$55.000, sendo que R$40.000 correspondente a Carteira Estoque, reconhecido no exercício 
de 2017 e R$15.000 referente a Carteira Vendas, que foi apropriado ao resultado de forma linear pelo período do acordo, que ocorreu até o mês de 
novembro de 2019, desse modo, no exercício de 2020 não teve valor a ser apresentado em “Outras receitas operacionais”. 
NOTA 30 - CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COM REFERENCIADO PARCEIRO: Em 09 de outubro de 2019, foi firmado acordo 
comercial de exclusividade, em âmbito nacional, de referenciamento em serviços médicos de oncologia ambulatoriais com referenciado parceiro, 
pelo prazo de 20 (vinte anos), com o término previsto para outubro de 2039. Em contrapartida pela obrigação de referenciamento exclusivo, a 
referenciada pagou o total de R$25.497. O referido montante, efetivamente recebido pela Empresa, está sendo apropriado ao resultado de forma 
linear pelo período da exclusividade concedida, tendo sido reconhecido no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o valor de 
R$1.275, apresentado na rubrica “Outras receitas operacionais”
NOTA 31 - OBJETIVOS E POLÍTICAS PARA GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO: Os valores constantes nas contas do ativo e passivo, 
como instrumentos financeiros, encontram-se atualizados na forma contratada até 31 de dezembro de 2020 e correspondem, aproximadamente, 
ao seu valor de mercado. Esses valores estão representados substancialmente por caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contra-
prestações pecuniárias a receber, empréstimos e financiamentos e as obrigações relacionadas ao curso normal de suas operações, principalmente, 
aqueles referentes aos eventos a liquidar e comercialização sobre operações de assistência à saúde. Os valores registrados se equivalem aos 
valores de mercado. Os saldos relativos ao caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras estão registrados com base em seus respectivos 
valores de mercado, que equivalem aos valores contábeis. Os valores das contraprestações pecuniárias a receber e das obrigações surgidas no 
curso normal das operações, principalmente, com os eventos a liquidar e comercialização sobre operações de assistência à saúde, se encontram 
registrados pelos seus valores contratuais, os quais equivalem ao valor de mercado. Quanto aos empréstimos e financiamentos, foram inicialmente 

reconhecidos a valor justo e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos, tomando como 
base seus valores contratuais e condições contratadas. O principal fator de risco de mercado que a Empresa se encontra exposto é o risco de 
crédito associado à possibilidade do não recebimento de valores faturados aos seus clientes, o qual é atenuado pela venda à uma base pulverizada 
de clientes e pela possibilidade legal de interrupção do atendimento aos beneficiários de planos de saúde após um período considerado curto 
de inadimplência. O risco de crédito relacionado aos recursos mantidos em caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras se encontra 
substancialmente reduzido pelo fato de serem concentradamente mantidos em instituições financeiras de primeira linha e reconhecida liquidez. A 
Empresa não possui exposição ao risco de taxa de câmbio em função de não possuir saldos em moeda estrangeira. Não existiam operações com 
derivativos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
NOTA 32 - PANDEMIA CORONAVÍRUS: Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) efetuou a declaração de estado 
a pandemia mundial em função da existência de novo Coronavírus (Covid-19). Tal situação, afetou a economia mundial com fechamento de 
aeroportos em diversos países, bem como, adoção de medidas restritivas no transporte, comércio e serviços de modo geral nos referidos países. 
O Brasil e toda a sua cadeia de produtos e serviços teve que se reinventar para sobreviver. No setor de saúde suplementar não foi diferente. A 
Vision Med tomou decisões imediatas ao anúncio da crise sanitária que se instalava e acelerou o processo de transformação digital que permitiu, 
num espaço muito curto de tempo, colocar mais de 60% dos colaboradores trabalhando de forma remota, preservando a saúde e o emprego de 
todos. Várias outras medidas foram adotadas visando o bem-estar das pessoas e familiares, com uma comunicação mais aberta e constante e 
ainda, o acompanhamento de uma equipe de médicos do trabalho. Para atravessar esse momento extremamente difícil, não só para a Vision Med, 
mas para toda a sociedade brasileira, foram investidos cerca de R$16 milhões na atualização do parque tecnológico. Tais investimentos, propor-
cionaram à empresa, ao longo do último período, seguir, diariamente, repensando as possibilidades do negócio, mantendo toda a operação em 
pleno funcionamento e garantindo os níveis de serviço de forma transparente para seus clientes, para a rede referenciada, para os canais de vendas 
e demais parceiros de negócio. A Vision Med experimentou redução de cerca de 9,6% em seu volume de senhas para internações de urgência e 
internações eletivas no ano de 2020. Entretanto, a partir de setembro esses eventos já mostravam retorno à normalidade. A mesma avaliação se 
verificou nos exames laboratoriais e consultas, ou seja, uma desaceleração de março a agosto e um retorno significativo a partir de setembro a 
patamares, em alguns casos, acima da normalidade. Ademais, apesar do avanço da pandemia e da expectativa da aplicação das vacinas, ainda há 
muitas dúvidas quanto aos possíveis efeitos econômicos futuros.
NOTA 33 - EVENTOS SUBSEQUENTES: Declaramos que, de 31 de dezembro de 2020, até a data de emissão deste relatório, não ocorreram 
quaisquer eventos subsequentes que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações 
contábeis apresentadas ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 
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AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIAL
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI torna público que
realizará chamada pública, para selecionar 20 (vinte) empresas, de médio porte, localizadas
na área de abrangência do Polo Industrial de Manaus. Informações por e-mail:
licitacao@abdi.com.br.

O Edital está disponível no site
www.abdi.com.br/transparenciaeprestacaodecontas, aba "Aquisição de Bens e Serviços".

ANDRÉ SANTA RITA PEREIRA
Presidente da CPL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RIO CRIANÇA CIDADÃ
BA L A N C E T E

. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RIO CRIANÇA CIDADÃ

. CNPJ/MF Nº 73.759.979/0001-50

. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

. ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

.RECEITAS OPERACIONAIS

.Contribuições e Doações 797.108,00

.RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

.Lucro s/Aplicações Financeiras 6.106,91 803.214,91

.TOTAL DAS RECEITAS

.DESPESAS OPERACIONAIS

. Despesas com Pessoal 225.578,44

. Encargos Sociais 18.046,28

. Prestações de Serviços 292.107,02

. Impostos e Taxas 3.542,80

. Despesa Alimentação 107.505,15

. Despesas de Custeio 23.233,22

. Depreciação 37.414,62

. Despesas Financeiras 1.330,17

. Despesas Administrativas 168.516,35 877.274,05

. DEFICIT NO EXERCICIO 74.059,14

. A T I V O

.CIRCULANTE

.DIPONIVEL

.Bancos C/Movimento 1,00

.Aplicações Financeiras 844.911,08 844.912,08

.PERMANENTE

.Investimentos 2.708,30

.IMOBILIZADO

.Maquinas e Equipamentos 488.227,99

.Depreciação maq. Equip. (-) 488.227,99

.Fe r r a m e n t a s 131.923,61

.Depreciação ferramentas (-) 131.923,61

.Instalações 182.630,76

.Depreciação Instalações (-) 182.630,76

.Moveis e Utensilios 124.072,42

.Depreciação Mov. E Utens; (-) 124.072,42

.Equipamentos de Escritorio 279.520,29

.Depreciação Equip. Esc. (-) 279.520,29

.Veiculos 139.193,00

.Depreciação Veiculos (-) 139.193,00

.Equipamentos Esportivos 2.309,80

.Depreciação Equip. Esport. (-) 2.309,80

.Instrumentos Musicais 113.228,02

.Depreciação Inst. Musicais (-) 113.373,80

.TOTAL DO ATIVO 847.620,38

. P A S S I V O

.ENCARGOS A PAGAR

. Diversos 7.031,64

.CIRCULANTE

.PATRIMONIO LIQUIDO

. Patrimonio 914.647,88

. Deficit no exercicio (74.059,14) 840.588,74

.TOTAL DO PASSIVO 847.620,38

. Importa o presente Balanço Geral que soma igualmente no Ativo e Passivo a importância
de R$847.620,38 (oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta e oito
centavos). Rio de Janeiro, RJ, 31 de dezembro de 2020. HELIO REGUA BARCELOS JUNIOR,
Presidente. PABLO GOLDENBERG, Contador CRC -RJ 089370-03, CPF 02178431747.

. PARECER DO CONSELHO FISCAL

. O Conselho Fiscal da Associação Beneficente Rio Criança Cidadã, no uso de suas
atribuições estatutárias, declara que apreciou e examinou as contas relativas ao Exercício
de dois mil e vinte, além dos seguintes documentos: certidão negativa de débitos
relativos ao tributos federais e à dívida ativa da união, com confirmação de
autenticidade, e o certificado de regularidade do FGTS - CRF, atualizados. E, por refletirem
adequadamente a posição

. patrimonial da entidade, naquele exercício, seus membros abaixo assinados,
manifestaram-se favoravelmente à sua aprovação pela assembleia geral. Rio de Janeiro,
22 de janeiro de 2021. PAULO ROBERTO RODRIGUES TEIXEIRA, presidente, MARCOS
VIEIRA, secretário e HAROLDO DE SOUZA AFFONSO, membro.

ASSOCIACAO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA - AEBEL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE LONDRINA (AEBEL), organização privada sem
fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 78.613.841/0001-61, com sede na Avenida
Bandeirantes nº 618, Vila Ipiranga, na cidade de Londrina/PR, torna público para todos
os interessados, Tomada de Preços 001/2021. Objeto: Contratação de empresa para
realização das obras de construção de uma torre com elevadores e escada enclausura
em cumprimento das normativas do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, junto
a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA (AEBEL) - HOSPITAL
EVANGÉLICO DE LONDRINA (HE), localizado em Londrina/PR, referente ao Termo de
Convênio nº 209/2020 (Estado do Paraná - Secretaria de Estado da Saúde / Fundo
Estadual de Saúde).

Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no
inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, Homologar e Adjudicar o item do objeto
licitado, a empresa: CBENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ sob nº
11.181.507/0001-05.

Londrina (PR), 30 de março de 2021
LOURDES APARECIDA MARQUES
Superintendente da Aebel I He

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

