Relatório da Administração 2019
SMV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Divinópolis - MG
CNPJ – 64.486.285/0001-03 – Registro da Operadora: 34919-4 – ANS
Senhores Quotistas
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da

SMV SERVIÇOS

MÉDICOS LTDA, Saúde Vida, submete à apreciação dos Senhores o Relatório da
Administração e as demonstrações contábeis individuais da Entidade, acompanhadas do
relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2019.
a) Política de destinação de lucros
A Operadora sempre adotou política de gestão conservadora optando em não retirar lucros
durante o exercício, retendo todos os lucros apurados ao final do exercício no Patrimônio
da Sociedade. O objetivo sempre foi fortalecer o negócio e deixar a operadora com sados
satisfatórios de reservas, investimento e Patrimônio, mas com os resultados relevantes de
lucros acumulados em valores muito superiores ao Patrimônio exigido pela ANS a
Operadora passou a realizar retirada de lucros a partir do exercício de 2018, retirando
novamente no exercício de 2019.

b) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na
“performance” da sociedade/entidade e/ou no resultado do exercício
Nossa operação consiste em oferecer ao mercado de plano de saúde, produtos coletivos,
tendo ao final deste exercício alcançado a marca de 42.000 (quarenta e dois mil)
beneficiários. Atuamos principalmente na região de Divinópolis nos seguintes municípios,
Divinópolis, Cláudio, Oliveira, Nova Serrana, Itapecerica, Mateus Leme e Santo Antônio do
Monte.
A Entidade apurou no ano de 2019 um lucro líquido de R$3.236.213,78 (três milhões
duzentos e trinta e seis mil duzentos e treze reais e setenta e oito centavos) e em 2018 um
lucro líquido de R$1.096.822,19 (hum milhão noventa e seis mil oitocentos e vinte e dois
reais e dezenove centavos).

Item
Contraprestações líquidas
(-) Eventos Indenizáveis
Lucro Bruto
Outras Receitas Operacionais
Resultado Financeiro
Despesas Administra vas

2019
44.829.026,66
-35.041.311,41
9.787.715,25
348.607,12
891.060,32
-4.429.491,00

2018
35.531.449,34
-26.369.585,03
9.161.864,31
694.872,13
661.173,76
-4.874.459,64

Variação
26%
33%
7%
-50%
35%
-9%
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Despesas Comercialização
Outras Despesas Operacionais
Lucro Líquido Antes dos Impostos
Impostos Sobre o Lucro
Lucro Líquido Final

-361.202,47
-1.448.595,04
4.788.094,18
-1.551.880,40
3.236.213,78

-412.628,49
-3.363.123,10
1.867.698,97
-770.876,78
1.096.822,19

-12%
-57%
156%
101%
195%

c) Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto
A entidade não promoveu nenhuma incorporação ou aumento de capital em 2019, fez uma
retira de lucros para os sócios dentro dos limites que não comprometem o Patrimônio da
sociedade e manteve o restante dos saldos nos lucros acumulados, mantendo a postura
conservadora que sempre teve nos exercícios anteriores.
Também não houve alteração do contrato social da operadora.
d) Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s)
Manter investimentos no treinamento das equipes, melhoria contínua de controles internos
e tecnologia para manter o custo administrativo baixo e preparado para suportar com
qualidade e competência o crescimento anual da carteira de beneficiários.
Quanto ao crescimento da carteira e resultado, temos a expectativa de obter um
crescimento real em 2020 de 10% na venda de planos coletivos, bem como levar nossa
sinistralidade para abaixo de 75%, manter sempre medidas de controles gerenciais já
aplicadas em anos anteriores e ampliadas durante o ano de 2019, como controle mensal
de sinistralidade e auditoria efetiva de sinistros ocorridos.
Terminar de implantar os controles internos e compliance em nossas operações no
decorrer do exercício de 2020.

e) Declaração sobre a capacidade financeira
A operadora declara ter capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os
títulos classificados na categoria “Mantidos até o Vencimento”.
Divinópolis, 06 de março de 2020.
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